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28.5.2021 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 20/2021 

 

Aika:  27.5.2021 klo 10:03–10:26 

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 § MSc European Forestry- ja Transfor-M -ohjelmien opiskelijoiden vapau-

tus ylioppilaskunnan jäsenmaksusta (osittain salainen), liite 8. MSc Euro-

pean Forestry -maisteriohjelma on Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osas-

ton koordinoima maisteriohjelma, jossa opiskelijat opiskelevat ensimmäisen 

lukuvuoden Joensuussa ja toisen lukuvuoden (ja mahdollisen kolmannen luku-

vuoden) jossakin European Forestry –ohjelman konsortioon kuuluvassa yliopis-

tossa Euroopassa. Samoin Transfor-M –ohjelmassa opiskelijat ovat opintojensa 

toisen lukuvuoden Kanadassa. Opiskelijat eivät ole siten fyysisesti Joensuussa 

toisena (tai kolmantena) lukuvuonna ja eivät näin ollen pysty hyödyntämään 

ylioppilaskunnan jäsenmaksun tarjoamia etuja. 

 

Hallitus myönsi jäsenmaksuvapautuksen syyslukukaudeksi 2021 ja kevätluku-

kaudeksi 2022 liitteessä luetelluille MSc European Forestry -maisteriohjelman 

opiskelijoille. Jäsenmaksuvapautuksen edellytyksenä on, että opiskelija ei ole 

lainkaan Suomessa syyslukukauden 2021 tai kevätlukukauden 2022 aikana. 

 

• 9 § Kokous- ja saunatila Suvaksen vuokrien tarkastus, liite 9. Suvaksen 

vuokraushintoja on korotettu viimeksi 1.9.2016. Hintoja on perusteltua tarkas-

taa yleisen hintatason nousun vuoksi. Hallitus päätti korottaa Suvaksen 

vuokra- ja siivoushinnastoa. 

 

• 10 § Savilahti-työryhmän täydentäminen. Hallitus täydensi kokouksessaan 

19-2021 perustamaansa työryhmää seuraavilla henkilöillä: Sami Gabbouj, Arttu 

Leppäkynnäs ja Matti Averio. 

 

• 11 § Heli Aallon esitys liiketoiminnan ammattitutkinnosta, liite 11. Kor-

keakoululiikunnan suunnittelija Heli Aalto on esittänyt toiveen suorittaa liike-

toiminnan ammattitutkinnon (taloushallinto,150 op) oppisopimuskoulutuk-

sella. Hallitus myönsi Heli Aallolle luvan suorittaa oppisopimuskoulutuksen hä-

nen esittämällään tavalla. Hallitus valtuutti pääsihteerin sopimaan käytännön 
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järjestelyt Aallon kanssa sekä allekirjoittamaan puheenjohtajan kanssa oppiso-

pimusasiakirjat. 

 

• 12 § SYKETTÄ-tarrat hallitukselle syksylle 2021. Ylioppilaskunnan hallitus on 

näkyvä toimija. SYKETTÄ-palvelut kuuluvat olennaisena osana ylioppilaskunnan 

toimintaan. Hallitus päätti, että ISYY maksaa hallituslaisille valitsemansa syksyn 

2021 SYKETTÄ-tarran. Vastineeksi hallituksen jäsen osallistuu aktiivisesti SY-

KETTÄ-palvelujen käyttöön ja markkinoi palveluja somekanavissa. 

 

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 AVI:n työsuojelutarkastus pidetty 12.5.2021, liite 5. Tarkastuskertomus 

on käyty läpi henkilöstön ja hallituksen kanssa 26.5.2021. 

o SYKETTÄ-palvelujen ajankohtaisasioita 

 

• 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 Hallitushupparit tilattu 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 3.6.2021 klo 10:00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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