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15.11.2021 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 35/2021 

 

Aika:  4.11.2021 klo 10:18–11:38. 

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: 

• 11 § Uuden edustajiston järjestäytymiskokouksen koolle kutsuminen, 

kutsun tarkentaminen. Hallitus päätti kutsua kauden 2022–2023 valitun 

edustajiston järjestäytymiskokoukseen 1.12.2021 klo 17:00 sekä valtuutti pää-

sihteerin hoitamaan käytännön järjestelyt kokouksen osalta. 

 

• 14 § Pedajohtajaverkostoon ISYYn edustaja. UEFilta on tullut pyyntö nimetä 

ISYYn edustaja Pedajohtajaverkostoon. Siihen kuuluvat tiedekuntien, laitos-

ten/osastojen ja kielikeskuksen opetuksesta vastaavat johtajat. Lisäksi mukana 

on Opin asiantuntijoita. Hallitus nimesi ISYYn edustajaksi Jenni Kortelainen ja 

valtuutti pääsihteerin nimeämään hänelle varajäsenen henkilökunnasta. 

 

• 15 § Luottokortti SILLAT-hankkeen työntekijälle. SILLAT-hanketyössä on 

huomattu tarpeelliseksi saada käyttöön hankintoja varten luotokortti. Hallitus 

myönsi SILLAT-hankekoordinaattori Riina Pääkköselle luottokortin SILLAT-han-

ketyötä varten. 

 

• 17 § Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n vuosikokousedustajan nimeäminen. 

Hallitus nimesi korkeakoululiikunnan liikuntasuunnittelija Heli Aallon ISYYn 

edustajaksi vuosikokoukseen. 

 

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 Suvantokadun vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus, liite 5.1 Suvan-

tokadun toinen vuokralainen on tehnyt vuokrasopimuksen irtisanomi-
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sen. Tila vapautuu käyttöön 1.2.2020. Vuokralaisen toive olisi jäädä ti-

loihin vuokralle, mikäli he saisivat toiminnalle jatkorahoituksen. Tämä 

selviää joulukuun aikana. 

o Huomionosoitustoimikunnan kokous 29.10.21 koskien vuosijuhlilla 

myönnettäviä huomionosoituksia. 

o Edustajistovaalitulos, liite 5.2 

o Tiimien kiitosillat 23.11. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 8 § Hallituksen vastaukset edustajiston ponsiesityksiin, liitteet 8.1 ja 8.2. 

Hallitus antaa vastaukset edustajistolle ponsiesityksiin. 

 

• 9 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2022, liite 9. Hallitus esittää toiminta-

suunnitelman vuodelle 2022 edustajistolle hyväksyttäväksi. 

 

• 10 § Talousarvio vuodelle 2022, liitteet 10.1, 10.2, 10.3 ja 10.4. Hallitus esit-

tää talousarvion vuodelle 2022 edustajistolle hyväksyttäväksi. 

 

• 12 § Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma, liite 12. Hallitus ei tehnyt 

muutosesityksiä talousvaliokunnan esitykseen. 

 

• 13 § Turvallisemman tilan periaatteet, liite 13.1 ja 13.2. Edustajiston pu-

heenjohtaja muutti pohjaesitystään käydyn keskustelun perusteella. Hallitus ei 

tehnyt muutosesityksiä edustajiston puheenjohtajan tekemään esitykseen. 

 

• 16 § Raportti ympäristöohjelmasta edustajistolle, liite 16. Hallitus merkitsi 

tiedoksi raportin ja antaa sen myös tiedoksi edustajistolle. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 11.11.2021 klo 10:00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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