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22.12.2021 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 1/2021–2022 (järjestäytymiskokous) 

 

Aika:  16.12.2021 klo 15:04–16:23 

Paikka:  Google Meet ja Valamo 

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 § Hallituksen järjestäytyminen. Hallitus järjestäytyi ja päätti vastuualueet. 

Hallituksen jäsenten vastuualueet: 

o Sami Tanskanen, hallituksen puheenjohtaja 

o Jimi Virkkala, varapuheenjohtaja 

o Eetu Hyvönen, yritysyhteistyö sekä järjestöt ja kerhot  

o Laura Kangasoja, koulutuspoliittinen toiminta  

o Matti Karhunen, sosiaalipoliittinen toiminta sekä ympäristö- ja kehitys-

yhteistyöasiat sekä SILLAT 

o Saara Myllynen, viestintä 

o Kaisa Rautiainen, kansainvälinen toiminta 

o Pauliina Ryökäs, koulutuspoliittinen toiminta 

o Sonja Soinne, vapaa-ajan toiminta ja tapahtumaviestintä 

o Ville-Pekka Timonen, sosiaalipoliittinen toiminta 

 

• 9 § Hallituksen koollekutsuminen. Hallitus päätti, että hallitus kutsutaan 

koolle viimeistään edellisen vuorokauden aikana, ja että kokouskutsu toimite-

taan sähköpostitse. 

 

• 10 § Ainejärjestökummien nimeäminen. ISYY:n hallituksen jäsenille nime-

tään henkilökohtaiset kummiainejärjestöt. Jokainen hallituksen jäsen vastaa 

erityisesti omien kummiainejärjestöjensä ja ISYY:n välisestä viestinnästä. Halli-

tus nimesi seuraavasti hallitusten jäsenten henkilökohtaiset kummiainejärjes-

töt: 

o Sami Tanskanen: Poikkeus, Popsi, Kassos, Nefa 

o Jimi Virkkala: Kulti, Fides, Joraus 

o Eetu Hyvönen: Preemio, Retikka, Iskra 

o Laura Kangasoja: Tombolo, Joensuun Metsäylioppilaat, Legio, 

Lingtwisti, Pistis 

o Matti Karhunen: KuoLo, Dentina, Täky, Varnitsa 

o Saara Myllynen: Optimi, Judica, Kotex 

o Kaisa Rautiainen: Serveri, Skripti, Echo, Godis 

o Pauliina Ryökäs: Hyeena, Terho, Bunsen, Opossumi 

o Sonja Soinne: Socius, Praxis, Fortis, Sulo 
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o Ville-Pekka Timonen: Mikrovillus, Epsilon, Oidipus, Sointi 

 

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. 

 

• 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 Hallituksen kevään 2022 aamukoulu- ja kokousajoista keskustelut 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 13.1.2022 tai kun puheenjohtaja kutsuu koolle 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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