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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 41/2020 

Aika: 17.11.2020 klo 11.03–12.35 

Paikka: GHO 

 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-Suomen yliopiston 

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 8.§ UEF Cricket Club -kerhon lakkauttaminen. Kuopion kampuksella toimivan UEF Cricket Club -

kerhon johtokunta on ilmoittanut, että kerho lopettaa toimintansa ja johtokunta on pyytänyt 

kerhon lakkautusta. Kerhon puheenjohtajalle on ilmoitettu, että kerhon tulee toimittaa 

omaisuutensa ISYYn Kuopion toimistolle kahden viikon kuluessa lakkauttamisesta ja että kerho ei 

voi lakkauttamisen jälkeen käyttää jäljellä olevia varoja. Hallitus päätti lakkauttaa UEF Cricket Club -

kerhon ja poistaa sen ISYYn kerholuettelosta. 

− 11.§ SYKETTÄ korkeakoululiikunnan rahoitus- ja yhteistyösopimus, liite 11.1, 11.2., 11.3 & 11.4 

(osittain salainen). ISYYn ja UEFin välillä on solmittu vuosittain korkeakoululiikunnan rahoitus- ja 

yhteistyösopimus. Hallitus hyväksyi korkeakoululiikunnan rahoitus- ja yhteistyösopimuksen ja 

valtuutti pääsihteerin ja hallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimukset. 

− 12.§ Popsin kilometrihaasteeseen sponsoriksi, liite 12. Popsin hallitus on lähestynyt ISYYtä koskien 

ainejärjestön kilometrihaasteen sponsorointia. Hallitus päätti lahjoittaa 200 euroa Popsin 

hyväntekeväisyyskohteeseen. 

 

Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin saa Itä-Suomen 

yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 66 §:n mukaan hakea muutosta oikaisupyynnöllä, 

oikaisuvaatimuksella tai valittamalla: 

− Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat.  

o Asia: Saara Tenhovuori valittiin 13.11. SYL:n hallitukseen vuodelle 2021. 

− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

− 9.§ ISYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2021, liite 9.1 & 9.2. Hallitus käsitteli 

toimintasuunnitelmaa ja esittää sitä edustajistolle hyväksyttäväksi. 

− 10.§ ISYYn talousarvio vuodelle 2020, liite 10.1, 10.2 & 10.3. Hallitus käsitteli talousarviota ja 

esittää sitä edustajistolle hyväksyttäväksi. 
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− Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Asia: Edustajiston kokouksen tarjoilut.  

o Asia: Strategian valmistelu. 

− Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja toimeenpanosta. 

 

Seuraava kokous: 24.11. klo 14.00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 

 


