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15.2.2021 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 6/2021 

 

Aika:  10.2.2021 klo 10:02–11:50 

Paikka:  GHO 

 

Päätökset, joista voi hakea oikaisua hallitukselta: 

 

Seuraaviin päätöksin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-

Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

• 9 § Kiinteistö Oy Tori-Suvanto, yhtiökokousedustajan nimeäminen. ISYY 

omistaa Kiinteistö Oy Tori-Suvannosta osakkeita. Helmikuussa 2021 pidetään 

ylimääräinen yhtiökokous, johon hallituksen tulee nimetä ISYYn edustaja. Halli-

tus nimesi ISYYn kokousedustajaksi Sami Tanskasen ja hänen varallensa Han-

nele Mirolan. 

 

• 11 § Opiskelijaedustajan nimeäminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatie-

teiden tiedekunnan perustutkintokoulutuksen kehittämistoimikuntaan. 

Hallitus nimitti yhteiskuntatieteiden ylioppilaan Anni Koivulehdon yhteiskunta-

tieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan perustutkintokoulutuksen kehittä-

mistoimikuntaan opiskelijaedustajaksi. Edustustehtävä on voimassa tois-

taiseksi. 

 

• 12 § ESN KISAn ja Vararengasravintolan sopimuksen päivittäminen, liite 

12. Hallitus valtuutti pääsihteeri ja puheenjohtaja allekirjoittamaan päivitetyn 

sopimuksen Vararengasravintoloiden kanssa. 

 

• 15 § ISYYn edustajan nimeäminen Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuu-

dentekijät-hankkeen ohjausryhmään. Hallitus nimesi ohjausryhmään Vesa 

Janhusen ja varajäseneksi Enni Toiviaisen. 

 

Päätökset, joihin ei voi hakea oikaisua hallitukselta: 

 

Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin 

saa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 66 §:n mukaan hakea muu-

tosta oikaisupyynnöllä, oikaisuvaatimuksella tai valittamalla: 

• Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat 

o Pauliina Ryökäs on koordinaattori ISYYn ja OPIn tapaamisissa. 
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• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 8 § ISYYn kiinteistösijoitusten tulevaisuuden näkymiä. Hallitus kävi keskus-

telua ISYYn tulevaisuuden mahdollisuuksista kiinteistöjen suhteen. Matti Ave-

rio ja Aleksi Kinnunen talousvaliokunnasta olivat esittelemässä asiaa. Hallitus 

merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi. 

 

• 10 § Hakukuulutus KENKKUun, liite 10. SYL avaa hakukuulutuksen KENK-

KUun eli SYL:n kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan. Hallitus totesi, että hake-

muksia ei ollut tullut määräaikaan mennessä ja näin ollen ISYY ei esitä neuvot-

telukuntaan jäseniä. 

 

• 13 § Koronaohjeistus tapahtumien järjestämisestä kerhoille, liite 13. 

ISYYn kerhotoiminnan osalta on ilmennyt tarve selventää ja antaa ohjeet ker-

hojen toiminnalle koronatilanteen vuoksi. Hallitus käsitteli asiaa kokoukses-

saan 36–2020 ja hyväksyi silloin ohjeistuksen kerhoille syyskaudeksi 2020. Oh-

jeistus tulee päivittää ja toimittaa kerhoille kevään 2021 osalta. Hallitus palautti 

ohjeistuksen uudelleen valmisteluun. 

 

• 14 § Tiimien työjärjestyksen valmistelu. Hallitus delegoi tiimien työjärjestyk-

sen valmistelun pääsihteerille. Hallitus päättää tiimien työjärjestyksestä maalis-

kuun aikana. 

 

• 16 § Sääntövaliokunnan esitys edustajistolle ISYYn vaalisäännön muutta-

misesta, liite 16. Sääntövaliokunta on kokouksessaan 1/2021 esittänyt liit-

teenä 16 olevia muutoksia ISYYn vaalisääntöihin. ISYYn sääntöjen 15.4 § mu-

kaan ylioppilaskunnan hallituksella on mahdollisuus tehdä poikkeava esitys 

jonkin toisen toimielimen tekemään pohjaesitykseen. Hallitus käsitteli vaali-

säännön, mutta ei tehnyt muutosesityksiä. 

 

• 17 § Sääntövaliokunnan muutosesitys ylioppilaskunnan työjärjestyksiin, 

liite 17.1 & 17.2. Sääntövaliokunta on valmistellut muutoksia ISYYn työjärjes-

tyksiin ja esittää niitä edustajiston hyväksyttäväksi. Sääntövaliokunta esittää, 

että edustajisto poistaisi 1.4.2021 alkaen kampusvaliokuntien ja jaostojen työ-

järjestykset. Lisäksi sääntövaliokunta esittää edustajistolle liitteenä 17.1 olevaa 

puheenjohtajaneuvoston työjärjestystä ja liitteenä 17.2 olevia muutoksia halli-

tuksen työjärjestykseen. Hallitus käsitteli työjärjestykset, mutta ei tehnyt niihin 

muutosesityksiä. 

 

• 18 § Sääntövaliokunnan muutosesitys ISYYn sääntöjen 61 § Vuosijuhla. 

Sääntövaliokunta on hallituksen pyynnöstä käsitellyt kokouksessaan ISYYn 

sääntöjen 61 § vuosijuhla. Kokouksessaan 1/2021 sääntövaliokunta päätti, että 

se esittää edustajistolle sääntöjen 61 § poistamista. Lisäksi sääntövaliokunta 
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päätti esittää edustajistolle, että se käsittelisi asian kiireellisenä. Hallitus ei teh-

nyt muutosesityksiä sääntövaliokunnan esityksiin. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat 

o Terveiset Frankiin liittyvästä tapaamisesta. 

o OKM-hankerahoitusta koskeva sopimus. 

o SYKETTÄ-talouskatsaukset on toimitettu korkeakouluille. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 18.2.2021 klo 10:00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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