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19.11.2021 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 36/2021 

 

Aika:  11.11.2021 klo 10:04–20:19 

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: 

• 9 § SILLAT-tiimin perustaminen, liite 9. Hallitus päätti perustaa tiimin SILLAT-

hanketyöhön ja käynnistää haun kyseiseen tiimiin marraskuussa. Lisäksi halli-

tus nimesi vastuuhenkilöksi hankekoordinaattori Riina Pääkkösen koordinoi-

maan aloittavan tiimin työtä. 

 

• 11 § Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopistokollegioon - edustajiston 

päätöksen täydentäminen. Edustajisto valtuutti ISYYn hallituksen 13.10. pi-

detyssä kokouksessa täyttämään jäljelle jääneet opiskelijaedustuspaikat yli-

opistokollegioon. Hallitus nimesi seuraavat henkilöt opiskelijaedustajiksi yli-

opistokollegioon toimikaudelle 2022–2023 (hallituksen nimeämät henkilöt kur-

sivoituna ja varsinaisen varajäsen on suluissa): 

o Pavel V Kipriianov (Siiri Peltonen) 

o Marko Koskelo (Veera Nurmela) 

o Lassi Oikkonen (Eveliina Scharin) 

o Maiju Isopahkala (Jenni Kortelainen) 

o Miika Hiltunen (Emma Saarela) 

o Samuli Lipponen (Mariam Kukkohovi) 

o Siobhan Rose (Marko Piipponen) 

o Niina-Hannele Nuutinen (Tanja Rissanen) 

 

• 12 § Hallitusmerkkien hinnan päättäminen. Hallitus päätti, että hallitusmer-

kin hinta on 16 euroa. 

 

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. 
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o Rehtori on vahvistanut ISYYn sääntömuutokset sekä jäsenmaksun 

2022–2023. 

o Työsuojeluvaalit marras-joulukuussa 2021 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 8 § ISYYn vuosijuhlalla myönnettävät huomionosoitukset, liitteet 8.1 ja 

8.2 (salainen). Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen 9-2020 tekemän päätöksen 

kunnia-, ansio- ja kuntamerkkien sekä kunniakirjojen myöntämisestä. Lisäksi 

hallitus käsitteli ja merkitsi tiedoksi huomionosoitustoimikunnan tekemän esi-

tyksen. 

 

• 10 § Studentia/Colliersin palvelusopimuksen päivittäminen, liitteet 10.1 ja 

10.2. Kiinteistöosakeyhtiö Studentian palvelusopimusta ollaan päivittämässä. 

Hallitus käsitteli asian ja antoi ISYYn kokousedustajalle evästyksen. 

 

• 13 § Turvallisemman tilan periaatteet käsittelyn aikataulutus komment-

tikierrokselle sekä yhteistoimintaan, liite 13. Hallitus päätti lähettää ko. 

asiakirjan kommenttikierrokselle siten, että palaute pyydetään kerhojen ja pu-

heenjohtajaneuvostojen puheenjohtajilta 21.11.2021 mennessä. Hallitus val-

tuutti pääsihteerin ja puheenjohtajan edustamaan työnantajaa ja käymään tur-

vallisemman tilan periaatteet yhteistoiminnassa läpi henkilöstön ja henkilöstön 

edustajien kanssa. 

 

• 14 § Päätökset edustajiston kokouksen aikana. Hallitus otti nimiinsä Marko 

Koskelon ja Salli Kososen esitykset toimintasuunnitelmaan. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Hallitushakuinfon järjestelyt 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 17.11.2021 klo 10:00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 


	HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 36/2021
	Päätökset, joista voi hakea oikaisua hallitukselta:
	Päätökset, joihin ei voi hakea oikaisua hallitukselta:


