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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 45/2020 

Aika: 3.12.2020 klo 10:01–11:37 

Paikka: GHO 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 10.§ Kuopio Entrepreneurship Society hankeavustushakemus, liitteet 10.1 ja 10.2. Hallitus päätti 

myöntää avustusta 1500 euroa. Hallitus ei myöntänyt tämän lisäksi erillistä avustusta 

kopiokiintiöön eikä Lukeman varaukseen. 

− 11.§ Granon tarjouksen hyväksyminen ISYY 10v. kiitoskorteista, liite 11. ISYY ei järjestä vuonna 

2020 sidosryhmä-tilaisuuksia. Tämän vuoksi halutaan muistaa sidosryhmiä kiitoskortein. Hallitus 

päätti tilata kiitoskortteja. 

− 12.§ Anomus jäsenmaksuvapautuksista Erasmus Mundus IMLEX-maisteriohjelmassa 

kevätlukukaudelle 2021, liite 12 (osittain salainen). Erasmus Mundus IMLEX -maisteriohjelmassa 

on aloittanut opiskelijoita UEF:issa syksyllä 2020 ja he siirtyvät yhteisohjelmassa opiskelemaan 

Ranskaan tai Belgiaan kevätlukukaudeksi. Hallitus myönsi opiskelijoille maksuvapautuksen 

kevätlukukaudelle 2021. 

 

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: Edustajiston 2.1.2020 kokousterveiset. 

− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

− 8.§ Ylioppilaskunnan ympäristöohjelma, liite 8. Ympäristöohjelma palautettiin uudelleen 

valmisteltavaksi ympäristövaliokunnalle edustajiston kokouksessa 6-2020 (29.10.2020). 

Edustajistoryhmät ovat voineet toimittaa pääsihteerille huomionsa ympäristöohjelmasta 

kirjallisesti. Hallitus käsitteli ISYYn ympäristöohjelmaa ja esittää sitä hyväksyttäväksi edustajistolle. 
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− 9.§ ISYYn strategian hyväksyminen 2021–2024, liite 9.1 ja 9.2. Hallitus käsitteli ja hyväksyi 

strategian, tavoitteet ja mittariston ja esittää edustajistolle ISYYn strategian hyväksymistä vuosille 

2021–2024. 

− 13.§ Hallituksen vastaus ponteen “ISYY ja kansainvälisten opiskelijoiden työelämä, liite 13.1 ja 

13.2. Edustajiston kokouksessa 7-2020 (24.11.2020) on jätetty ponsi. Hallitus antoi vastauksen 

ponteen. 

− 14.§ Tilintarkastajan valinta. Hallitus päätti esittää edustajistolle, että tilikauden 2020 

tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab/Jere Niskanen. 

− 15.§ ISYYn lausunto opintojohtosäännön muutokset + opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet, 

liitteet 15.1, 15.2 ja 15.3. ISYYn hallitukselta on pyydetty lausunto opintojohtosäännön muutoksiin 

sekä opetuksen ja opiskelun eettisiin ohjeisiin. Hallitus antoi lausunnon. 

− Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Asia: Yhdenvertaisuus ylioppilaskunnan toiminnassa ja yliopistoyhteisössä. 

− Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja toimeenpanosta. 

 

Seuraava kokous: 10.12.2020 klo 14:00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 

 


