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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 44/2020 

Aika: 2.12.2020 klo 14:31–18:20 

Paikka: GHO 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 9.§ Nimeämispyyntö UEFin Sisäympäristön projektiryhmään. ISYYtä on pyydetty nimeämään 

edustaja Carelian sisäympäristön projektiryhmään. Hallitus päätti nimetä työryhmään 

edunvalvonta-asiantuntija Pekka Koivaaran. 

− 10.§ KOy Kuopion Studentia, ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2020, edustajan nimeäminen, liite 

10. Hallitus nimesi yhtiökokousedustajakseen Pinja Kääriäisen. 

− 11.§ ISYYn tilaussopimus Liana Technologies, Koodiviidakko Oy:n kanssa, liite 11. ISYYn vuoden 

2021 talousarviossa on varaus mediaseurantatyökalulle. Viestintäsuunnittelija on kartoittanut eri 

vaihtoehtoja, joiden perusteella on päädytty ottamaan mediaseurantatyökalu Liana Technologies, 

Koodiviidakko Oy:sta. Hallitus päätti tehdä sopimuksen mediaseurantatyökalu Liana Technologies 

Koodiviidakko Oy:sta ja valtuutti pääsihteerin ja hallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan 

sopimuksen. 

− 12.§ Anomus ISYY:n jäsenmaksuista vapauttamiseksi, Master's Degree Programme in Clinical 

Linguistics, liite 12 (osittain salainen). Master's Degree Programme in Clinical Linguistics (EMCL) on 

Groningenin yliopiston koordinoima maisteriohjelma, jossa Itä-Suomen yliopisto on mukana 

konsortiopartnerina. Maisteriohjelman opiskelijat opiskelevat ensimmäiset kuusi kuukautta 

(ensimmäisen opintovuoden syyskuusta helmikuuhun) Joensuussa ja siirtyvät tämän jälkeen 

opiskelemaan Groningeniin ja harjoittelemaan yhteistyöoppilaitoksiin eri puolille maailmaa. 

Opiskelijat eivät siis ole toisena ja (mahdollisena) kolmantena lukuvuonna Joensuussa eivätkä pysty 

hyödyntämään ISYY:n jäsenetuja. Anomuksessa esitetään, että Clinical Linguistics -ohjelman 

opiskelija kirjattaisiin opiskelijarekisteriin läsnä oleviksi lukuvuodeksi 2020–2021 ilman 

ylioppilaskunnan jäsenmaksun suorittamista.  

Hallitus myönsi maisteriohjelman opiskelijalle jäsenmaksuvapautuksen lukuvuodeksi 2020–2021. 

− 14.§ Opiskelijaedustajien nimeäminen Itä-Suomen yliopiston PEPPI-ohjausryhmään ja -

työryhmään. Itä-Suomen yliopisto siirtyy PEPPI-tietojenhallintajärjestelmään vuoden 2021 

marraskuussa. Hanketta varten Itä-Suomen yliopisto on perustanut hankkeelle oman ohjausryhmän 

sekä työryhmän käytännön toteutusta suunnittelemaan. Koordinaattori Jenna Jokinen on pyytänyt 

ISYYtä nimeämään yhden opiskelijaedustajan PEPPI-hankkeen ohjausryhmään, ISYYn hallituksesta 

ja henkilökunnasta edustajat opiskelijoiden työryhmään sekä n. 10 opiskelijaedustajaa 

opiskelijoiden työryhmään, vähintään kaksi opiskelijaedustajaa jokaisesta tiedekunnasta. 
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Hallitus päätti nimittää yht. yo Susanna Haverisen Peppi-ohjausryhmän opiskelijaedustajaksi ja 

henkilökunnan edustajaksi Hannele Mirolan. Lisäksi hallitus nimitti seuraavat henkilöt PEPPI-

työryhmään opiskelijaedustajiksi: 

o Hanne Juntunen (FILO) 

o Päivi Vasquez Tuisku (FILO) 

o Juulia Kokkonen (LuMet) 

o Karoliina Puronhaara (LuMet) 

o Aino Peltonen (TT) 

o Essi Alanne (TT) 

o Anna Tynkkynen (YHKA) 

o Marko Piipponen (YHKA)  

 

Tämän lisäksi hallitus nimesi PEPPI-työryhmään Masvosva Wadzanain edustamaan kansainvälisiä 

tutkinto-opiskelijoita ja Kaisa Jäniksen edustamaan Jatkuvan oppimisen keskuksen opiskelijoita.   

 

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: Rehtorin vahvistus ylioppilaskunnan jäsenmaksusta 2021–2022. 

− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

− 8.§ Edustajiston kokouksessa tehtyjen päätösten toimeenpano. Edustajisto valtuutti hallituksen 
kokouksessaan 29.10.2020 ryhtymään uusien sääntöjen vaatimiin toimenpiteisiin ennen uusien 
sääntöjen voimaanastumista. Hallitukselle annettiin oikeus perustaa uusien sääntöjen mukaisia 
tiimejä sekä työryhmiä ennen sääntöjen voimaanastumista. Hallitus ryhtyy tarvittaviin 
toimenpiteisiin edustajiston päätösten mukaisesti.   

− 13.§ Järjestöasiantuntijan toimen vanhempainvapaan sijaisuuden täyttäminen, liite 13. 

Järjestöasiantuntija on jäämässä vanhempainvapaalle ajalla 9.2.–22.12.2021. Hallituksen on 

käynnistettävä haku järjestöasiantuntijan vanhempainvapaan sijaisuuden vuoksi määräaikaiseen 

tehtävään. Hakuaika on 3.17.12.2020 ja haastattelut pidetään 7.1.2021. Hallitus valitsi 

rekrytointityöryhmään pääsihteerin, Sirpa Riston, Elina Pitkäsen. Hallituksen edustajat nimetään, 

kun uusi hallitus on valittu. 

− 15.§ Edustajiston kokouksen aikana tarvittavat päätökset. Ei päätöksiä edustajiston kokouksen 
aikana.   
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− Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Asia: Kannanotto tuutoritoiminnan järjestämisvastuusta.  

o Asia: Yhdenvertaisuus ylioppilaskunnan toiminnassa.  

o Asia: Edustajiston kokousasiat. 

− Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja toimeenpanosta. 

 

Seuraava kokous: 3.12. klo 10:00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 

 


