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13.12.2021 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 40/2021 

 

Aika:  9.12.2021 klo 10:07–11:06 

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 § Palvelusuunnittelijan valinta, liite 8 (osittain salainen). Hallitus valitsi 

ISYYlle palvelusuunnittelijaksi Niklas Leinosen ajalle 1.1.–31.12.2022. 

 

• 9 § Toimeentuloavustuksista 2022 päättäminen, liitteet 9.1, 9.2, 9.3 ja 9.4. 

Hallitus myönsi ainejärjestöille 100 sivua (5 €) tulostuskiintiötä. 38 ainejärjes-

tölle 100 sivun tulostuskiintiön kustannus on yhteensä 190 €. Lisäksi hallitus 

myönsi Sointi ry:lle toimeentulosavustusta esityksen mukaisesti 350 euroa. 

Hallitus ei myöntänyt Terho ry:lle toimeentuloavustusta, koska hakemus ei 

täyttänyt hakukriteerejä. 

 

• 10 § Anomus jäsenmaksuvapautuksista Erasmus Mundus IMLEX -maiste-

riohjelmassa, liite 10 (osittain salainen). Hallitus myönsi oheisen liitteen 

maisteriohjelman opiskelijoille jäsenmaksuvapautuksen kevätlukukaudeksi 

2022, koska he eivät opiskele Suomessa kevätlukukautta. 

 

• 11 § ISYYn etätyöohjeistuksen hyväksyminen, liite 11. Hallitus käsitteli ja 

hyväksyi ISYYn etätyöohjeistuksen. Ohjeistus astuu voimaan 1.2.2022. 

 

• 12 § Ylioppilaskunnan edustajien nimeäminen Itä-Suomen yliopiston työ-

suojelutoimikuntaan. Itä-Suomen yliopistossa on työsuojelutoimikunta, joka 

on työnantajan ja työntekijöiden sekä sidosryhmien yhteistoimintaelin, ja joka 

käsittelee UEF:n työsuojeluun, työhyvinvointiin että työterveyteen liittyviä asi-

oita. Hallitus nimitti koulutus- ja sosiaalipoliittisen asiantuntija Mikko Aaltosen 

ylioppilaskunnan edustajaksi työsuojelutoimikuntaan toimikaudelle 2022–2025 

ja edunvalvonta-asiantuntija Pekka Koivaaran tämän varajäseneksi em. toimi-

kaudelle. 

 

• 13 § Opiskelijaedustajien nimeäminen Itä-Suomen yliopiston muutoksen-

hakulautakuntaan. Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunta on yli-

opistolain 82 § mukainen elin, joka käsittelee opiskelijavalinnoista, opinnäyte-

töiden arvioinnista sekä opintosuoritusten arvioinnista tehdyt muutoksenha-
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kupyynnöt. Ylioppilaskunta nimittää seuraavat opiskelijaedustajat muutoksen-

hakulautakunnan opiskelijajäseneksi toimikaudelle 2022–2023 (suluissa henki-

lökohtainen varajäsen):  

o Marko Koskelo (Pauliina Ryökäs) 

o Amara Subramanian (Lassi Oikkonen) 

 

• 14 § Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopiston kielikeskuksen opetuk-

sen kehittämisen toimikuntaan. Itä-Suomen yliopiston kielikeskuksella on 

opetuksen kehittämisen toimikunta, jonka tehtävänä on valmistella opetuk-

seen ja ohjaukseen liittyviä asioita. Hallitus nimitti opiskelijat Samuli Lipposen 

sekä Nikolas Nurmesviidan opiskelijaedustajiksi kielikeskuksen opetuksen ke-

hittämisen toimikuntaan toimikaudelle 2022–2023. 

 

• 15 § Tapahtumatuottajan valinta, liite 15 (osittain salainen). Hallitus valitsi 

ISYYlle tapahtumatuottajaksi Veera Salmelan ajalle 1.1.–31.12.2022. 

 

• 16 § ESN Joensuun ja ESN KISAn matkojen markkinointi. Timetravels on 

pyytänyt vahvistamaan kevään 2022 ESN Joensuun ja ESN KISA:n matkojen 

ajankohdat. ESN Joensuu ja ESN KISA markkinoivat matkoja. Lisäksi kevätluku-

kaudella on tulossa ESN Finlandin ja Timetravelsin järjestämä Pirates of the 

Baltic Sea (PoBS) -risteily Tukholmaan. ESN Joensuu ja ESN KISA markkinoivat 

matkaa. Hallitus hyväksyi sekä Suomen sisäisten että ulkopuolisten matkojen 

markkinoinnin siten, että Suomen ulkopuolisten matkojen markkinointi aloite-

taan aikaisintaan tammikuun lopussa. Lisäksi hallitus pidättää oikeuden olla 

markkinoimatta matkoja, mikäli koronatilanne muuttuu. 

 

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 Edustajistovaalien oikaisuvaatimusaika on päättynyt 4.12.2021. 

 

• 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 Uuden hallituksen perehdytys 15.12. 

o SYL johdon seminaari 9.12. 
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• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 15.12.2021 klo 12:00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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