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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 5/2021 

Aika: 3.2.2021 klo 12:05–13:00 

Paikka: GHO 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 9.§ Opiskelijaedustajan nimeäminen Lotus-kehittämisohjelman työryhmään, liite 9. UEF on 

hyväksytty mukaan, akateemisen rehtorin johdolla, EUA:n koordinoimaan LOTUS (Leadership and 

Organisation for Learning and Teaching at European Universities) – kehittämisohjelmaan. Ohjelman 

tavoitteena on kehittää koulutuksen ja opetuksen johtamista yliopistoissa. Hallitus nimesi 

työryhmään Vesa Janhusen ja toiseksi jäseneksi/varajäseneksi Jenni Kortelaisen. 

− 13.§ Hallituksen perustamat työryhmät. Hallitus täydensi Joensuun kuntavaalityöryhmää Anniina 

Peltosella. Lisäksi hallitus totesi, että yhteistyössä järjestettäviin kuntavaalityöryhmiin osallistuu 

myös Joensuussa ja Kuopiossa muiden opiskelijajärjestöjen edustajia POKAsta, SAVOTTAsta, 

PYROsta ja HUMAKista. 

− 12.§ Opiskelijahyvinvointiin SYKETTÄ-palvelua. ISYYn toimintasuunnitelmassa 2021 todetaan 

seuraavaa: ”ISYY varaa määrärahan opiskelijoiden hyvinvointia, jaksamista ja yhteisöllisyyttä 

tukevaan toimintaan, joka tehdään yhteistyössä SYKETTÄ-korkeakoululiikuntapalvelujen kanssa.” 

Tähän on talousarviossa varattu 2400 euroa. SYKETTÄ Joensuu on ideoinut, että opiskelijoille 

tarjotaan liikuntaneuvontaan pienryhmissä. Hallitus päätti siirtää SYKETTÄ Joensuu 

korkeakoululiikunnalle 2400 euroa edellä mainittuun toimintaan.  

 

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: Viestintäsuunnittelija Iisa Mannisen irtisanoutumisilmoitus, liite 5  

o Asia: Kerhojen matkat, retket ja muut tapahtumat.  

o Asia: Yliopistojen hallinnollisen autonomian selvitystyö - kysely opiskelijoille ja 

henkilöstölle.  

o Asia: Rekrytoitavat vaalitoimitsijat Kuopiossa. 

− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 
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− 8.§ Hakukuulutus KENKKUun, liite 8. SYL avaa hakukuulutuksen KENKKUun, eli SYL:n 

kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan. Kukin ylioppilaskunta voi esittää neuvottelukuntaan 

korkeintaan kolmea henkilöä. Neuvottelukunnan on tarkoitus aloittaa toimintansa maaliskuussa. 

Hallitus päätti avata avoimen haun neuvottelukuntaan ajalle 4.-9.2.2021. Hakuprosessi on delegoitu 

edunvalvonta-asiantuntija Mikko Aaltoselle, joka tuo esityksen hallituksen seuraavaan kokoukseen. 

− 10.§ Kannanotto Savilahden lähiliikuntapaikasta, liite 10. SYKETTÄ Kuopion johtoryhmä on 

tiedustellut, haluaako ISYY olla mukana kannanotossa, jossa esitetään lähiliikuntapaikan 

rakentamista Savilahteen. Hallitus päätti, että ISYY on mukana kannanotossa. 

− 11.§ Viestintäsuunnittelijan määräaikaisen sijaisuuden täyttäminen, liite 11. ISYYn sääntöjen 

mukaan: ”45 § Pääsihteeri voi täyttää enintään kolmeksi (3) kuukaudeksi toimen ja sijaisuuden 

ilman hakumenettelyä, mikäli kiireellisyys tai erityinen syy niin vaatii.” Pääsihteeri täyttää toimen 

sääntöjen mukaisella tavalla määräaikaisesti ajalle 1.3.2021−31.5.2021. Pääsihteeri valitsi 

tehtävään Jenni Löppösen (FM). Kesäajan tehtävää hoidetaan muiden sijaisjärjestelyjen kautta.  

− Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Asia: OKM-hanketilannekatsaus 

− Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja toimeenpanosta. 

 

Seuraava kokous: 10.2. klo 10:00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 

 

 

 


