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22.10.2021 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 33/2021 

 

Aika:  13.10.2021 klo 10:10–20:39 

Paikka:  Google Meet 

 

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 käännöstyöt, liite 8.1 ja 8.2. ISYY asiakirjoista edustajiston esityslis-

tat ja keskeisimmät asiakirjat ovat yleensä käännetty englanniksi. Nykyinen pal-

velujentarjoaja ei ole käytettävissä enää vuonna 2022, joten käännökset tulee 

jatkossa hankkia muualta. Hallitus päätti valita Emma Laakkosen tekemään 

edustajiston esityslistoihin liittyvät käännöstyöt vuonna 2021 tarpeen mukaan. 

Lisäksi hallitus valtuutti pääsihteerin hoitamaan sopimuksen laadinnan käydyn 

lähetekeskustelun perusteella. 

 

• 9 § ISYYn vuosijuhlat, illalliskorttien hinnoittelu. Hallitus päätti, että ISYYn 

jäsenistölle illalliskorttien hinta on 85 euroa ja ei-jäsenille 110 euroa. Illalliskor-

tin saavat maksutta hallituksen jäsenet, pääsihteeri, edustajiston puheenjoh-

taja, seremoniamestari, juhlapuheen pitäjät (2) ja vuosijuhlamestari. Henkilö-

kunnan ja vuosijuhlatiimin illalliskortin hinta on 45 euroa. 

 

• 10 § Järjestöjen ja kerhojen avustushakemukset. Hallituksen hyväksymien 

(kokous 19/2020) avustusperusteiden mukaan ISYYn ainejärjestöt ja kampus-

järjestöt voivat hakea hankeavustuksia ympäri vuoden. Kerhot voivat hakea 

kerhoavustuksia. Hallitus päätti seuraavasti: 

1. Hallitus jätti käsittelemättä ELSA Joensuu ry:n hakemus järjestön 

omasta pyynnöstä. 

2. Hallitus päätti tukea Tombolo ry:n syysvaellusta enintään 200 eu-

rolla (käytettäväksi majoitukseen). 

3. Hallitus päätti tukea Nefa ry:n Mocktail tilaisuutta ja saunailtaa, Su-

vaksen kokotilan ilmaisella käyttökerralla (enintään 125 euroa). 

 

• 16 § Päätökset edustajiston kokouksen aikana. Aleksi Kinnunen (Kylterit) 

esitti kohtaan 8, että hallitus esittäisi vuoden 2022 talousarvioon varataan vas-

taava summa kohdennettavaksi liikunta- ja vapaa-ajan palveluihin, -välineisiin 

ja -tapahtumiin sekä kyseisten tapahtumien vakuutuksiin. Hallitus muutti poh-

jaansa Kinnusen esityksen mukaisesti. 
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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. 

 

• 11 § Opiskelijaedustajien valinta yliopistokollegioon - esityksen tekeminen 

edustajistolle, liite 11. Yliopistolain (558/2009) 46 § mukaan ylioppilaskunnan 

erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3 luvussa 

mainittuihin toimielimiin, näitä ovat Itä-Suomen yliopistossa yliopiston hallitus, 

yliopistokollegio sekä tiedekuntien tiedekuntaneuvostot. Yliopiston uusien toi-

mielinten toimikausi alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2025, joista opiskelijaedus-

tajien toimikausi on 1.1.2022−31.12.2023. Hallitus esittää edustajistolle, että se 

nimeää liitteen 11 mukaiset edustajat yliopistokollegioon ja valtuuttaa hallituk-

sen täyttämään jäljelle jääneet edustuspaikat omalla päätöksellään. 

 

• 12 § Opiskelijaedustajien valinta filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneu-

vostoon - esityksen tekeminen edustajistolle, liite 12. Hallitus esittää edus-

tajistolle, että se nimeää liitteen 12 mukaiset edustajat filosofisen tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon ja valtuuttaa hallituksen täyttämään jäljelle jääneet 

edustuspaikat omalla päätöksellään. 

 

• 13 § Opiskelijaedustajien valinta terveystieteiden tiedekunnan tiedekun-

taneuvostoon - esityksen tekeminen edustajistolle, liite 13. Hallitus esittää 

edustajistolle, että se nimeää liitteen 13 mukaiset edustajat terveystieteiden 

tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon ja valtuuttaa hallituksen täyttämään jäl-

jelle jääneet edustuspaikat omalla päätöksellään. 

 

• 14 § Opiskelijaedustajien valinta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden 

tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon - esityksen tekeminen edustajistolle, 

liite 14. Hallitus esittää edustajistolle, että se nimeää liitteen 14 mukaiset edus-

tajat yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvos-

toon sekä valtuuttaa hallituksen täyttämään jäljelle jääneet edustuspaikat 

omalla päätöksellään. 

 

• 15 § Opiskelijaedustajien valinta luonnontieteiden ja metsätieteiden tie-

dekunnan tiedekuntaneuvostoon - esityksen tekeminen edustajistolle, 

liite 15. Hallitus esittää edustajistolle, että se nimeää liitteen 15 mukaiset edus-

tajat luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 
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sekä valtuuttaa hallituksen täyttämään jäljelle jääneet edustuspaikat omalla 

päätöksellään. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 28.10.2021 klo 10:00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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