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17.12.2021 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 41/2021 

 

Aika:  15.12.2021 klo 12:25–13:27 

Paikka:  Google Meet, sekä CA304 (KPO) ja AU102 (JNS) 

 

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 § Hallinto-oikeuden käsittelykulun maksaminen opiskelijan puolesta. 

Hallitus päätti, että ylioppilaskunta maksaa ko. opiskelijan hallinto-oikeuden 

käsittelymaksun (enintään 260 euroa), mikäli opiskelija päättää valittaa hal-

linto-oikeudelle sen jälkeen kuin kaikki yliopiston sisäiset muutoksenhakukana-

vat on käyty loppuun. 

 

• 10 § Suvaksen siistijän valinta. Hallitus valitsi siistijän tehtävään ajalle 3.1.–

31.5.2022 Helmi Karppisen. 

 

• 11 § Järjestöavustushakemus, liite 11.1 ja 11.2. ISYYn hallitus totesi ELSA Jo-

ensuu ry:n hankeavustushakemuksen täyttävän ISYYn järjestö avustusten eh-

dot. Hallitus myönsi ELSA Joensuu ry:lle maksuttoman Suvaksen kokoustilan 

käyttökerran enimmäishintaan 170 euroa. Tilavuokra ei sisällä tilan siivousta. 

Käyttökerta on käytettävä viimeistään 31.3.2022 mennessä. 

 

• 12 § Vapautus kevään ISYY jäsenmaksusta (Erasmus Mundus ohjelmassa) 

(osittain salainen). Hallitus myönsi oheisen liitteen 12 opiskelijoille jäsenmak-

suvapautuksen kevätlukukaudeksi 2022, koska he eivät opiskele Suomessa ke-

väällä. 

 

• 13 § ISYYn vuosijuhlat vuonna 2023, liitteet 13.1 ja 13.2. Hallitus hyväksyi 

IsoValkeisen tarjouksen ja järjestää siellä 12. vuosijuhlat 19.3.2022. 

 

• 14 § Vuokrasopimuksen vahvistaminen, Suvantokatu 6, liite 14. Hallitus 

vahvisti vuokrasopimuksen ja -ehdot ja hyväksyi sopimuksen. Lisäksi hallitus 

valtuutti jäsenpalveluasiantuntija Hannele Mirolan valmistelemaan sopimuk-

sen liitteen mukaisesti vuodelle 2022. 

 

• 15 § ISYYn riskien arviointi, liite 15. Työn riskien arvioinnilla saadaan koko-

naiskuva työpaikan työturvallisuuden ja työterveyden tilasta ja kehittämistar-

peista. Vaarojen selvittämisen velvoite perustuu työturvallisuuslakiin ja koskee 

kaikkia työnantajia toimialasta ja työntekijöiden lukumäärästä riippumatta. 
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Hallitus hyväksyi liitteenä olevan riskien arvioinnin. Hallitus valtuutti tietosuoja-

vastaavan ja palvelusuunnittelijan tekemään hallitukselle esityksen toimenpi-

teistä riskienhallinnan minimoimiseksi, mikä käsitellään keväällä 2022 ja liite-

tään osaksi riskien arviointia. 

 

• 16 § Opiskelijaedustajien nimeäminen luonnontieteiden ja metsätietei-

den tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon - edustajiston päätöksen täy-

dentäminen. Hallitus nimitti seuraavat henkilöt luonnontieteiden ja metsätie-

teiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon toimikaudelle 2022–2023. (Hallituk-

sen nimittämät henkilöt kursivoituna ja ensin on jäsen ja vieressä varajäsen.): 

o Jenni Kortelainen Ville S M Miettinen 

o Pavel V Kiprianov Juha Matti Ovaskainen 

o Teppo Pitkänen  Marisanna Vepsä 

o Amin Mahad Abdirisaag Riku Kukkonen 

o Silja Partanen  Kaisa Rautiainen 

 

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 OKM:n hyvinvointihanketukipäätökset julkistettu. 

o Tämä on mahdollisesti vuoden 2021 hallituksen viimeinen kokous. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 9 § ISYYn viestintä aluevaaleissa 2022, liite 10. Aluevaalit pidetään keväällä 

2022. SYL on tuottanut materiaalia, jota voi lähettää esimerkiksi ehdokkaille ja 

puolueille. ISYYn edunvalvonta-asiantuntija Koivaara on tuottanut lisäksi oman 

lyhyemmän ISYYn toimipiiriin sopivan ehdokkaille sekä puolueille lähetettävän 

infokirjeen paikallisesta näkökulmasta. 

 

Hallitus hyväksyi liitteenä olevan ISYYn aluevaalien infokirje. Hallitus totesi, että 

infokirjeen muotoa voi päätöksen jälkeen muokata asiantuntijatyönä. POKA ja 

SAVOTTA ovat ilmoittaneet, että ovat mukana ko. viestissä. Hallitus päätti, että 

infokirje lähetetään ko. organisaatioiden nimissä. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 
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• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle tarvittaessa. 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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