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26.5.2021 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 19/2021 

 

Aika:  20.5.2021 klo 10:03–19:30 

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 § Itä-Suomen yliopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunta - jäse-

nen nimeäminen (osittain salainen: julkisuuslaki 621/1999, 24 §). Hallitus 

nimesi hakemusten perusteella Maria Laurikaisen yliopiston tasa-arvo ja yh-

denvertaisuustoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi toimikauden 2021–2022 lop-

puun ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksensä Martta Sivosen. 

 

• 10 § Savilahti-työryhmän perustaminen. Hallitus perusti Kuopion kampuk-

selle toistaiseksi Savilahti-työryhmän selvittämään Savilahden kaavoitustilan-

netta ja potentiaalisia kiinteistösijoitusmahdollisuuksia. Hallitus nimesi työryh-

mään Enni Toiviaisen ja Jimi Viita-ahon ja täydentää työryhmää seuraavassa 

kokouksessaan 1–3 jäsenellä. 

 

• 11 § Järjestöavustushakemus, liite 11.1 ja 11.2. Hallitus myönsi Poikkeus 

ry:lle AVEKKI -hankkeen järjestämiseksi 15 euroa per osallistuja, kuitenkin enin-

tään 310 euroa tai enintään puolet koulutuksen kuluista. Lisäksi hallitus 

myönsi ELSA Joensuu ry:lle maksuttoman Suvaksen käyttökerran 11.9.2021 

kello 9:00–16:00 väliselle ajalle. Avustus ei sisällä saunan käyttöä eikä siivousta. 

 

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. 

 



 

2 

 

• 9 § Ylioppilaskunnan sijoitukset. Hallitus esittää edustajistolle vuosittaista 

sijoittamista 100 000 euron summalla vuositasolla tulevan kolmen vuoden ai-

kana siten, että koko sijoitettava summa olisi 300 000 euroa. Tämän sijoituksen 

tarkoituksena on siirtää aiempina vuosina kertynyttä ylijäämää sijoitussalk-

kuun sijoitusstrategian mukaisesti. Lisäsijoituksia voidaan tehdä edustajiston 

päätöksellä, tulevien tilikausien ylijäämästä tai varaamalla talousarviossa erik-

seen sijoittamiseen varoja. 

 

• 12 § Edustajiston kokouksen aikana tehtävät päätökset. 

o Pykälä 10 §: Hallitus esitti uuden pohjaesityksensä: sanan "asuntosijoit-

tamiseen" tilalle kirjattiin sana "kiinteistösijoittamiseen". Edustajisto hy-

väksyi esityksen mukaan. 

o Pykälä 11 §: Hallitus esitti uuden pohjaesityksensä: Hallitus esittää 

edustajistolle vuosittaista sijoittamista 100 000 euron summalla vuosi-

tasolla tulevan kolmen vuoden aikana. Siten, että koko sijoitettava 

summa olisi 300 000 euroa. Tämän sijoituksen tarkoituksena on siirtää 

aiempina vuosina kertynyttä ylijäämää sijoitussalkkuun sijoitusstrate-

gian mukaisesti. Lisäsijoituksia voidaan tehdä edustajiston päätöksellä, 

tulevien tilikausien ylijäämästä tai varaamalla talousarviossa erikseen 

sijoittamiseen varoja. Edustajisto hyväksyi esityksen mukaan. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Edustajiston kokous 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 27.5.2021 klo 10:00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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