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18.1.2021 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 2/2022 

 

Aika:  17.1.2022 klo 13.36–14.20 

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 § ESN KISA-kerhon toiminta, liite 8.1, 8.2 ja 8.3. ESN KISAa on muiden ker-

hojen tavoin vuonna 2021 tiedotettu ISYYn päivitetyn kerho-ohjesäännön vaati-

mista muutoksista kerhon toiminnassa ja sääntöjen vaikutuksista syksyllä 2021 

valittavaan johtokuntaan. ESN KISA ei ole valinnut kerholle kerho-ohjesäännön 

mukaista johtokuntaa. ISYYn hallitus on vuonna 2021 lähestynyt ESN KISAa 

kahdella kirjelmällä, joissa kerhoille on esitetty vaadittavat toimet, jotta kerho-

toiminta olisi ISYYn sääntöjen mukaista sekä tarjottu apua näiden asioiden lop-

puun saattamiseen. Kerholle on annettu aikaa näiden toimien toteuttamiseen 

vuoden 2021 loppuun tai kerholta evätään mahdollisuus käyttää ISYYn talous-

arviossa sille määrättyä toimintarahaa vuonna 2022. Kerholla ei ole kerho-oh-

jesäännön mukaisella tavalla valittua johtokuntaa ja näin ollen kerho ei voi 

käyttää sille talousarviossa varattuja varoja tai järjestää toimintaa, kunnes toi-

minta vastaa sääntöjä. Toimijoilta on tullut yhteydenotto koskien kerhon toi-

mintaa. 

 

Hallitus päätti, että se toimittaa ESN KISAn toimijoille kirjelmän vaadittavista 

toimenpiteistä. ESN KISAn on kutsuttava koolle kerhon yleiskokous 23.1.2022 

mennessä. Kerhon yleiskokouskutsu on annettava ISYYn järjestöasiantuntijalle 

kaksi viikkoa ennen kokousta. Yleiskokous on järjestettävä 20.2.2022 men-

nessä ja tällöin kerhon toiminnan tulee olla ISYYn sääntöjen mukaista. Mikäli 

kerhon yleiskokousta ei ole kutsuttu koolle 23.1.2022 mennessä, hallitus valit-

see kerholle uuden johtokunnan. Kerho on toimintakiellossa, kunnes edellä 

mainitut asiat on saatettu sääntöjen mukaiseksi. Kerho ei voi tällä välin järjes-

tää toimintaa tai käyttää rahaa eikä kerhon tai ISYYn nimeä, ennen kuin asia on 

ratkaistu. 

 

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: 



 

2 

 

• Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 9 § SYL:lta ylioppilaskunnille eduskuntavaalien tavoitteista. Hallitus antoi 

vastauksen SYLin eduskuntavaalitavoitteista. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 20.1.2022 klo 10.00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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