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5.3.2021 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 9/2021 

 

Aika:  4.3.2021 klo 10.03–11.18 

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: 

• 8 § Suvaksen kosteiden tilojen remontti, liite 8. Edustajisto valtuutti halli-

tuksen toteuttamaan Suvaksen kosteiden tilojen remontin kokouksessaan 

25.2.2021. Hallitus päätti tilata Suvaksen kosteiden tilojen remontin Jokiväri 

Oy:n tarjouksen mukaisesti. Hallitus valtuutti Hannele Mirolan hoitamaan asia 

ja pääsihteerin ja puheenjohtajan allekirjoittamaan pienurakkasopimuksen. 

 

• 9 § Sopimuksen hyväksyminen avustuksen myöntämisestä, käyttämi-

sestä ja käytön valvonnasta ja ehdoista, liite 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ja 9.5. UEF on 

saanut OKM:ltä hankerahoitusta ajalle 1.1.2021−31.12.2022, josta ISYY saa 

osan. Hallitus käsitteli ja hyväksyi sopimuksen ja valtuutti pääsihteerin ja pu-

heenjohtajan allekirjoittamaan sen. Lisäksi hallitus hyväksyi toteutussuunnitel-

man sekä budjettiluonnoksen ja valtuutti pääsihteerin valmistelemaan hanke-

työtä niiden mukaisesti. 

 

• 10 § SILLAT-hankkeen ISYYn osatoteutussuunnitelman ohjausryhmän ni-

meäminen. Ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa hankkeen etenemistä. Sen 

tarkoituksena on auttaa hanketta tavoitteiden saavuttamisessa ja ohjata hank-

keen sisällöllistä toteuttamista. Hallitus nimesi ISYYn ohjausryhmän seuraavat 

henkilöt pääsihteerin lisäksi: Pekka Koivaara, Salla Haapavaara, Niklas Leino-

nen ja Ada Hyytiäinen. Hallituksen edustajiksi hallitus nimesi seuraavat henki-

löt: Sami Tanskanen, Eveliina Scharin ja Pauliina Ryökäs. Lisäksi hallitus nimeää 

vielä 1–2 muuta opiskelijaedustaja myöhemmin. 

 

• 11 § Kaikenlaisten liikkujien kerhon (KaLKe) lakkauttaminen. Hallitus 

päätti lakkauttaa Kaikenlaisten liikkujien kerhon ja poistaa sen ISYYn kerholis-

talta, koska kerho ei ole enää aktiivinen. 

 

• 12 § ISYY:n musiikin tuotantokerho Muskarin lakkauttaminen. Hallitus 

päätti lakkauttaa ISYY:n musiikin tuotantokerho Muskarin ja poistaa sen ISYYn 

kerholistalta, koska kerho ei ole enää aktiivinen. 
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• 13 § Tavallisten ihmisten kerhon lakkauttaminen. Hallitus päätti lakkauttaa 

Tavallisten ihmisten kerhon ja poistaa sen ISYYn kerholistalta, koska kerho ei 

ole enää aktiivinen. 

 

• 14 § Kyrmy-kerhon lakkauttaminen. Hallitus päätti lakkauttaa Kuopion Yli-

opistolliset Raskaan Musiikin Ystävät (Kyrmy) –kerhon ja poistaa sen ISYYn ker-

holistalta, koska kerho ei ole enää aktiivinen. 

 

• 15 § ISYYn edustajan nimeäminen UEF:n Tilastrategia työryhmään. ISYYltä 

on pyydetty opiskelijaedustusta tilastrategiatyöryhmään. Hallitus nimesi varsi-

naiseksi jäseneksi Jenni Kortelaisen ja hänen varallensa edunvalvonta-asian-

tuntija Pekka Koivaaran. 

 

 

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 Hallituksen jäsen Petra Peltolan ero on todettu 25.2.2021 edustajiston 

kokouksessa. 

o Korkeakouluharjoittelijan haku 8.3.−21.3.2021, ohjaajana toimii Pekka 

Koivaara, harjoittelu on 2–3 kk, hallituksesta hakuprosessissa mukana 

Eveliina Scharin. Harjoittelu olisi tarkoitus toteuttaa huhti-kesäkuussa. 

o Edustajiston hyväksymät sääntömuutokset ja työjärjestykset. 

o SILLAT-ohjausryhmä on nimetty 2021–2022. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat 

o 22.4. opiskelijoiden mielenterveyspäivä  

o Vuosikertomus 2020 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 18.3.2021 klo 10.00 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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