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4.6.2021 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 21/2021 

 

Aika:  3.6.2021 klo 10:03−14:25 

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 § ISYYn toimitilojen ohjeistukset ja tarkennukset henkilömääriin. Itä-

Suomen aluehallintovirasto on 17.5.2021 päättänyt, että sisätiloissa ja alueelli-

sesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä 

kokouksia, joihin osallistuu yli viisikymmentä henkilöä edellyttäen, että turvalli-

suus niissä voidaan varmistaa. Käytännössä tämä tarkoittaa kahden metrin 

turvavälien ja hygieniaohjeiden huolellista noudattamista. Muuttuneiden viran-

omaisohjeiden vuoksi hallituksen on syytä tarkastella ja tarvittaessa päivittää 

ISYYn tiloja ja niitä koskevia ohjeistuksia. 

 

Hallitus päätti seuraavasti: 

1. Hallitus kumosi kokouksessaan 10–2021 asetetut henkilömäärärajoi-

tukset ISYYn tiloihin.  

2. Hallitus päätti, että tilojen käytössä noudetaan voimassa olevia viran-

omaisohjeistuksia.  

3. Hallitus valtuutti pääsihteeri tekemään tarvittavat muutokset tilojen 

ohjeistuksiin ja henkilömääriin, mikäli koronatilanne muuttuu. 

 

• 11 § Savilahti-työryhmän täydentäminen. Hallitus perusti Savilahti-työryh-

män kokouksessaan 19-2021 Kuopion kampukselle toistaiseksi. Hallitus täy-

densi työryhmää nimeämällä siihen Carita Korhosen. 

 

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 Työpaikkaselvitys on tehty ja päivitetty Kuopion toimistolla 2.6.2021. 
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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. 

 

• 9 § Sääntömuutosesitys ISYYn sääntöihin epäluottamuslauseen osalta, 

liite 9. Sääntövaliokunta on tehnyt kokouksessaan 2/2021 (27.5.2021) muutos-

esityksen edustajistolle ISYYn sääntöjen 22 §:stä. Hallitus käsitteli sääntövalio-

kunnan tekemän esityksen. Hallituksella ei ollut muutosesityksiä pohjaesityk-

seen. 

 

• 10 § Muutosesitys edustajiston työjärjestykseen, liite 10. Sääntövaliokunta 

on tehnyt kokouksessaan 2/2021 (27.5.2021) muutosesityksen edustajiston 

työjärjestykseen. Hallitus käsitteli sääntövaliokunnan tekemän esityksen. Halli-

tuksella ei ollut muutosesityksiä pohjaesitykseen. 

 

• 12 § Edustajan nimeäminen YTHS:n itäisen alueen johtokuntaan. YTHS:n 

hallitus on pyytänyt ylioppilaskuntia ja opiskelijakuntia nimeämään edusta-

jansa alueellisiin johtokuntiin 6.6.2021 mennessä. ISYY on sopinut Jyväskylän 

yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) kanssa, että alueen ylioppilaskuntien edusta-

jista JYY nimeää yhden ja ISYY yhden. Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantun-

tija avasi haun YTHS:n itäisen johtokunnan jäseneksi 20.5. ja hakuaika päättyi 

3.6. klo 12:00. Hallitus esittää Pauliina Ryökästä ISYYn edustajaksi YTHS:n itäi-

sen alueen johtokuntaan. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Puheenjohtajaneuvoston palkkiot 

o Sijoitusasiat 

o Slice-yhteistyöprojekti Kuopiossa 

o Vuosijuhla-asiat 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 10.6.2021 klo 10:00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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