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22.11.2021 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 37/2021 

 

Aika:  17.11.2021 klo 10:00−11:01 

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 § Anomus jäsenmaksuvapautuksista (Joint Nordic Master Degree Prog-

ramme in Environmental Law, NOMPEL) syksy 2021 ja lukuvuosi 2022–

2023, liite 8 (osittain salainen). Hallitus myönsi oheisen liitteen 8 maisterioh-

jelman opiskelijoille jäsenmaksuvapautuksen syyslukukaudeksi 2021 sekä lu-

kuvuodeksi 2022–2023, koska opiskelijat eivät ole opiskelemassa Suomessa 

kyseisinä ajankohtina. 

 

• 9 § Palvelusuunnittelija Juho Mutasen esitys koskien osittaista työaikaa, 

liite 9 (osittain salainen). Hallitus myönsi Juho Mutaselle määräaikaisesti osit-

taisen työajan. 

 

• 10 § Palvelusuunnittelijan haun avaaminen ja hakukuulutus, liite 10. Hal-

litus päätti avata hakukuulutuksen (liite 10) mukaisesti haun palvelusuunnitteli-

jan määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.1.2022−31.12.2022. Hallitus valtuutti 

pääsihteerin sekä korkeakoululiikunnan liikuntasuunnittelija Heli Aallon hoita-

maan haastattelut ja tekemään valittavasta henkilöstä esityksen hallitukselle. 

Lisäksi hallitus valtuutti pääsihteerin järjestelemään työtehtävät palvelusuun-

nittelijan työnkuvan osalta vastaamaan muuttunutta tarvetta ISYYn tehtävien 

osalta. 

 

• 11 § Itä-Suomen yliopiston logopedian opiskelijat Sointi ry:n hyväksymi-

nen ainejärjestöksi, liitteet 11.1 ja 11.2. Itä-Suomen yliopistossa on syksyllä 

2021 aloitettu logopedian opetus. Logopedian opiskelijat ovat syksyn aikana 

perustaneet yhdistyksen nimeltä Itä-Suomen yliopiston logopedian opiskelijat 

Sointi ry ja hakevat nyt ISYYltä ainejärjestöjen rekisteröimislomakkeella ainejär-

jestöstatusta. Hallitus päätti hyväksyä Itä-Suomen yliopiston logopedian opis-

kelijat Sointi ry ainejärjestöksi. 

 

• 12 § Opiskelijaedustajien nimeäminen terveystieteiden tiedekunnan tie-

dekuntaneuvostoon - Edustajiston päätöksen täydentäminen. Edustajisto 

valtuutti ISYYn hallituksen 13.10. pidetyssä kokouksessaan täyttämään jäljelle 
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jääneet opiskelijaedustuspaikat terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneu-

vostoon. Hallitus nimesi Theresa Owusu-Serchiren varajäseneksi Tarmo Rita-

joen. 

 

• 13 § Tapahtumatuottajan haun avaaminen ja hakukuulutus, liite 13. Halli-

tus päätti avata haun tapahtumatuottajan tehtävään hakukuulutuksen mukai-

sesti. Hallitus nimesi haastattelutyöryhmään hallituksen puheenjohtaja Vesa 

Janhusen, pääsihteeri Sanna Heinosen, palvelusuunnittelija Niklas Leinosen ja 

järjestöasiantuntija Ada Hyytiäisen. 

 

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 6–2021 tekemät ponsiesitykset, liitteet 5.1 ja 5.2 

o Työhyvinvointikysely toimitettu henkilöstölle ja se on auki 28.11.2021 

asti. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Kestävyysopintojen kokonaisuus 

o Työelämätoiminnan kehittäminen ja uratoiminta/matchmaking 

o SOOLin Talvipäivät Joensuussa 4−6.3.2022 

o ESN Finland ja uudet sähköpostiosoitteet 

o SYLin liittokokous 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 24.11.2021 klo 11:30 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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