
 

1 

 

3.11.2021 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 34/2021 

 

Aika:  28.10.2021 klo 10:06–11:17 

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 § Teatterikerho Kansankynttilän lakkauttaminen, liite 8.1 ja 8.2. Joen-

suun kampuksella toimiva Teatterikerho Kansankynttilä on päättänyt sääntö-

jensä mukaisesti pyytää ISYYn hallitukselta kerhon lakkauttamista. Hallitus 

päätti lakkauttaa teatterikerho Kansankynttilän. 

 

• 9 § Kamrats-kerhon perustaminen Kuopion kampukselle, liitteet 9.1–9.5. 

ISYYlle on saapunut Kamrats-kerhon rekisteröintilomake tarvittavine liittei-

neen. Kamrats-kerhoa pyydetään rekisteröitäväksi Kuopion kampukselle ja 

kerhon tarkoituksena on edistää toverillisuutta yliopisto-opiskelijoiden keskuu-

dessa. Kerho haluaa järjestää poikkitieteellisiä tapahtumia matalalla kynnyk-

sellä. Hallitus päätti hyväksyä Kamrats-kerhon Kuopion kampukselle. 

 

• 12 § Uuden edustajiston järjestäytymiskokouksen koolle kutsuminen. 

Hallitus päätti kutsua kauden 2022–2023 valitun edustajiston järjestäytymisko-

koukseen 1.12.2021. 

 

• 13 § Hallitushaun avaaminen vuodelle 2021, liite 13. Hallitus päätti käynnis-

tää hallitushaun liitteen 13 hakukuulutuksen mukaisesti. Hallitus valitaan 

1.12.2021 edustajiston järjestäytymiskokouksessa. 

 

• 14 § Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvos-

ton täydentäminen. Hallitus merkitsi tiedoksi Mikko Nevalaisen eron luon-

nontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostosta. Hallitus 

nimitti Pavel Kipriianovin vapautuneen opiskelijaedustuspaikan tilalle vuoden 

2021 loppuun. 

 

• 15 § Muutoksenhakulautakunnan täydentäminen. Hallitus merkitsi tiedoksi 

Jani Tannisen edustuskelpoisuuden menetyksen. Hallitus nimitti Lassi Oikko-

sen Minna Tawastjärnan varajäseneksi Itä-Suomen yliopiston muutoksenhaku-

lautakuntaan vuoden 2021 loppuun asti kestävälle toimikaudelle. 
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• 16 § Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston täydentäminen. Halli-

tus merkitsi tiedoksi Hanna Hännisen edustuskelpoisuuden menettämisen. 

Hallitus nimitti Emma Ojalan Marko Koskelon henkilökohtaiseksi varajäseneksi 

filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon loppuvuodeksi 2021. 

 

• 17 § Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston täydentäminen. 

Hallitus merkitsi tiedoksi Heli Saaren ja Maria Ilolan erot terveystieteiden tiede-

kunnan tiedekuntaneuvostosta. Hallitus nimitti Lassi Karpin varsinaiseksi jäse-

neksi sekä Therese Owusu-Serchiren Eemu-Samuli Väliahon varajäseneksi ter-

veystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon loppuvuodeksi 2021. 

 

• 18 § Varajäsenen nimeämien UEFin Kuopion sisäympäristönohjausryh-

mään. Hallitus nimesi varajäseneksi Mikko Aaltosen. 

 

• 19 § SYL:n liittokokousdelegaatio vuodelle 2021 täydentäminen. Hallitus 

valitsi Emilia Ihanuksen tilalle Janina Gallén. 

 

• 21 § Opiskelijaedustajien nimeäminen tutkimuseettiseen toimikuntaan. 

Hallitus nimitti jatko-opiskelijat Susanne Csaderin ja Hannah Rostalskin opiske-

lijajäseniksi tutkimuseettiseen toimikuntaan toimikaudeksi 2022–2026. 

 

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 Edustajiston 5–2021 ponsiesitykset. Liitteet 5.1 ja 5.2. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 10 § Toimintasuunnitelmaluonnoksen käsittely, liitteet 10.1 ja 10.2. Halli-

tus käsitteli toimintasuunnitelman ja teki siihen tarvittavat muutokset. 

 

• 11 § Talousarvioluonnoksen käsittely, liite 11.1 ja 11.2. Hallitus käsitteli ta-

lousarvioluonnoksen ja teki siihen tarvittavat muutokset. 

 

• 20 § Yliopistokollegion täydentäminen - esityksen tekeminen edustajis-

tolle. Hallitus merkitsi tiedoksi Heli Saaren eron yliopistokollegiosta. Hallitus 

nimitti Pavel Kipriianovin Kalle Katteluksen henkilökohtaiseksi varajäseneksi 

yliopistokollegioon vuoden 2021 loppuun kestävälle toimikaudelle ja esittää 
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asiaa edustajiston vahvistettavaksi. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Vuosijuhlamuistamiset 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 4.11.2021 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 


