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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 2/2021 

Aika: 14.1.2021 klo 13:06 – 14:22 

Paikka: GHO 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 10.§ Jaostojen puheenjohtajuudet. Hallitus valitsi Joensuun järjestöjaoston puheenjohtajaksi Eeva 

Schavikin, Kuopion vapaa-ajan jaoston puheenjohtajaksi Aino Peltosen sekä Kuopion 

edunvalvontajaoston puheenjohtajaksi Aliche Kingsleyn. 

− 11.§ Jaostojen sihteerien valinta. Hallitus kumosi edellisen hallituksen kokouksen (1–2021, 13.§) 

päätöksen siltä osin, että järjestöjaostojen sihteereinä ei toimi Liisa Kainulainen eikä Niklas 

Leinonen. Järjestöjaostot valitsevat sihteerit keskuudestaan. Hallitus päätti valita Joensuun vapaa-

ajanjaoston sihteeriksi Niklas Leinosen ja Kuopion vapaa-ajanjaoston sihteeriksi Liisa Kainulaisen. 

− 12.§ Hallituksen perustamat työryhmät. Hallitus päätti perustaa Joensuun ja Kuopion 

kuntavaalityöryhmät, joka jatkavat ISYYn kuntapoliittisen linjapaperin valmistelua ja tavoitteiden 

eteenpäin viemistä vuoden 2021 kuntavaaleihin Joensuussa ja Kuopiossa.  Hallitus nimesi seuraavat 

hallituksen edustajat kuntavaalityöryhmiin: Joensuussa Sami Tanskanen, Ella Partanen ja Juuso 

Myller sekä Kuopiossa Enni Toiviainen ja Jimi Viita-aho. 

− 13.§ Kampusvaliokuntien kokoonpanon vahvistaminen. Hallitus valitsi seuraavat henkilöt 

kampusvaliokuntiin: 

 

Kuopio     Joensuu 

Vesa Janhunen (pj)  Sami Tanskanen (pj) 

Enni Toiviainen   Juuso Myller 

Pauliina Ryökäs   Eveliina Scharin 

Jimi Viita-Aho   Pavel Kipriianov 

Jenni Kortelainen  Marko Koskelo 

Jimi Virkkala    Laura Tolppa   

Kingsley Aliche   Eeva Schavikin 

Aino Peltonen  

− 14.§ Linjaus toimistojen aukioloajoista keväällä 2021. Hallitus päätti, että toimistot palvelevat 

ajanvarauksella toistaiseksi. Tilannetta tarkastellaan viimeistään 25.1.2021 ja tehdään tarvittavat 

päätökset. Hallitus delegoi toimistojen aukioloaikoja koskevan päätöksenteon pääsihteerille. 

Työntekijät jatkavat pääsihteerin ohjeistuksen mukaisesti työntekoa osittain toimistoilla ja osittain 

etänä. Työntekijät suosivat etätyötä aina kun se on mahdollista. 
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− 15.§ Linjaus ISYYn tilojen aukioloajoista keväällä 2021. ISYYn tilat ovat toistaiseksi käytettävissä 

alla olevin ehdoin. Hallitus päivittää henkilömääriä tilojen osalta seuraten AVIn ja UEFin linjauksia, 

jolloin henkilömäärät tuodaan hallitukselle päätettäväksi. Tilannetta tarkastellaan viimeistään 

25.1.2021. Hallitus päätti ISYYn tiloista seuraavaa: 

o Haltian kokoustila voidaan antaa kerhojen ja/tai järjestöjen käyttöön silloin, kun UEFin 

linjaus tilojensa käytöstä opiskelijoiden ja/tai järjestöjen vapaa-ajan toimintaan sen 

mahdollistaa. 

o Suvaksella sallittu enimmäishenkilömäärä on 20 hlö noudattaen annettuja 

turvallisuusohjeita. 

o Lukeman sallittu enimmäishenkilömäärä on 20 hlö noudattaen annettuja 

turvallisuusohjeita.  

 

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: Henkilöstön kehitys- ja osaamiskeskustelut pidetään helmikuussa. 

− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

− 8.§ Viestintäalan harjoittelija ISYYlle, liite 8. ISYYllä on varattu talousarviossa 2021 kahteen 

harjoittelijaan budjettia enintään 3 kuukauden korkeakouluharjoitteluun, edellytyksenä, että 

harjoittelijalle on myönnetty harjoittelutuki. Pääsihteeri on viestintäsuunnittelijan kanssa 

valmistellut hallitukselle esityksen viestintäalan harjoittelun aikataulusta ja sisällöstä ISYYssä.  

Hallitus päätti avata haun korkeakouluharjoittelusta. Valinnan valittavasta harjoittelijasta tekevät 

viestintäsuunnittelija ja pääsihteeri. 

− 9.§ Edustajiston puheenjohtajiston palkkiot vuodelle 2021. Edustajisto päättää edustajiston 

puheenjohtajiston palkkiot. Edustajiston puheenjohtaja on itse toimensa puolesta kuitenkin jäävi 

tekemään asiasta esitystä edustajistolle, joten hallituksen tulisi tehdä asiasta esitys edustajistolle.  

Hallitus esittää edustajistolle, että se päättäisi edustajiston puheenjohtajiston palkkiosta vuodelle 

2021. Hallitus esittää, että puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimen hoidosta 1000 euroa 

vuodessa ja molemmille varapuheenjohtajille 500 euroa vuodessa. 
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− Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Asia: YTHS-uudistus ja tullut palaute 

− Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja toimeenpanosta. 

 

Seuraava kokous: 21.1. klo 10:00. 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 

 


