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23.2.2021 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 7/2021 

 

Aika:  18.2.2021 klo 10:05−12:12 

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 § Koronaohjeistus tapahtumien järjestämisestä kerhoille, liite 9. Hallitus 

päätti, että ohjeistuksesta on syytä tehdä ISYYn toimintaa sitova. Hallitus dele-

goi valmistelun pääsihteerille. Hallitus hyväksyy lopullisen version sähköposti-

kokouksessa tai seuraavassa kokouksessa, kun valmistelu on tehty. 

 

• 10 § Kuopio Debate Society -kerhon lakkauttaminen. Hallitus päätti lakkaut-

taa Kuopio Debate Society -kerhon ja poistaa sen ISYYn kerholuettelosta, koska 

kerho ei ole aktiivinen. 

 

• 11 § YO-Symposium Kuopio -kerhon lakkauttaminen. Hallitus päätti lak-

kauttaa YO-Symposium Kuopio -kerhon ja poistaa sen ISYYn kerholuettelosta, 

koska kerho ei ole aktiivinen. 

 

• 12 § KOIPI -kerhon lakkauttaminen. Hallitus päätti lakkauttaa KOIPI -kerhon 

ja poistaa sen ISYYn kerholuettelosta, koska kerholla ei ole johtokuntaa eikä 

ISYYllä ole kerhon yhteystietoja. 

 

• 13 § Joensuun opiskelijoiden football association (JOFA) -kerhon lakkaut-

taminen. Hallitus päätti lakkauttaa Joensuun opiskelijoiden football asso-

ciation (JOFA) -kerhon ja poistaa sen ISYYn kerholuettelosta, koska kerho ei ole 

aktiivinen. 

 

• 14 § Elokuvakerho X -kerhon lakkauttaminen. Hallitus päätti lakkauttaa Elo-

kuvakerho X -kerhon ja poistaa sen ISYYn kerholuettelosta, koska kerho ei ole 

aktiivinen. 

 

• 15 § Suola-kerhon lakkauttaminen. Hallitus päätti lakkauttaa Suola-kerhon ja 

poistaa sen ISYYn kerholuettelosta, koska kerho ei ole aktiivinen. 

 

• 17 § Myöhässä saapunut jäsenmaksupalautushakemus. Hallitus päätti ot-

taa myöhässä saapuneen hakemuksen käsiteltäväksi. 
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• 18 § Kuopion edunvalvontajaoston puheenjohtajan valinta. Hallitus ku-

mosi kokouksessaan 2/2021 tehdyn päätöksen Kuopion edunvalvontajaoston 

puheenjohtajasta. Hallitus valitsi edunvalvontajaoston uudeksi puheenjohta-

jaksi Miika Hiltusen. 

 

• 19 § Järjestöavustuksen myöntäminen, liitteet 18.1 ja 18.2. Hallitus myönsi 

2000 euroa avustusta Joensuun ylioppilasteatteri ry:lle. 

 

• 20 § Opiskelijaedustajien nimeäminen Itä-Suomen yliopiston kestävän 

kehityksen neuvottelukuntaan. Itä-Suomen yliopistossa toimii kestävän ke-

hityksen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tehdä aloitteita ja ehdotuksia 

sekä seurantaa Itä-Suomen yliopiston ekologisista ja eettisistä toiminnoista. 

Hallitus nimesi Juuso Puurulan opiskelijaedustajaksi Itä-Suomen yliopiston kes-

tävän kehityksen toimikuntaan toimikaudelle 2021–2022 sekä teki muut asian 

käsittelyä vaativat päätökset. Hallitus täydentää toisen opiskelijaedustajan pai-

kan tarvittaessa myöhemmin. 

 

• 21 § ISYYn uusien sääntöjen mukaisten tiimien toiminnan käynnistämi-

nen. Hallitus valitsi tiimeihin seuraavasti jäsenet ja niiden vetäjät:  

o Kuopion ja Joensuun Vapputiimi: Sonja Soinne (tiimin vetäjä) ja Pinja 

Kääriäinen  

o Sawo-Karjalan tiimi: Julia Kukkoaho (tiimin vetäjä)  

o Edunvalvontatiimi: Assi Repo, Miika Hiltunen (tiimivetäjä) ja Samuli Ny-

känen  

o Työelämätiimi: Maria Laurikainen (tiimin vetäjä)  

 

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. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 8 § ISYYn viestintästrategian käsittely, liite 8. ISYYn viestintäsuunnittelija on 

yhdessä hallituksen viestintävastaavien kanssa valmistellut ISYYn strategian 

pohjalta viestintästrategian. Hallitus käsitteli viestintästrategian ja esittää sitä 

edustajistolle hyväksyttäväksi. 
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• 16 § Suvaksen kosteiden tilojen remontti, liite 16. Ylioppilaskunnan omista-

missa tiloissa Joensuussa Kiinteistö Oy Tori-Suvannossa sijaitsevan Suvaksen 

kokous- ja saunatilan pesuhuone on tullut käyttöikänsä päähän ja on remon-

toitava. Tarve on tuotu ilmi myös talousvaliokunnalle kokouksessa 11.2.2021. 

Hallitus esittää edustajistolle, että se valtuuttaa hallituksen toteuttamaan Su-

vaksen kosteiden tilojen remontin ja varaa remontin toteuttamiseen, sekä 

mahdollisiin remontin aikana ilmeneviin yllättäviin lisäkuluihin, kuten esimer-

kiksi asbestipurkutöihin, 30 000 euroa. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Keskustelu toimeentuloselvityksen kustannuksista. 

o Alkuohjaus ja tutorointi  

o Järjestöpäivien ja työelämäviikon ajankohta 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 25.2.2021 klo 10:00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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