
 

1 

 

24.1.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 3/2022 

 

Aika:  20.1.2022 klo 10.03–10.55 

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 § Pedajohtajaverkostoon ISYYn edustaja. ISYYllä on UEF Pedajohtajaver-

kostossa varsinaisen ja varajäsenen paikka. Hallitus nimesi varsinaiseksi edus-

tajakseen Laura Kangasojan. 

 

• 9 § ISYYn vuosijuhlien siirto. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi on syytä tar-

kastella vuosijuhlien ajankohtaa uudestaan. Hallitus päätti uudeksi ajankoh-

daksi 29.10.2022. Paikkana säilytetään IsoValkeinen. 

 

• 10 § Viestintäalan harjoittelija ISYYlle, liite 10. Hallitus päätti avata haun 

korkeakouluharjoittelusta. Päätöksen valittavasta harjoittelijasta tekevät vies-

tintäsuunnittelija ja pääsihteeri. 

 

• 12 § KYYLÄ-kerhon päivitetyt säännöt, liite 12. KYYLÄ-kerho on tehnyt esi-

tyksen päivitettävistä säännöistään ylimääräisessä kokouksessaan 10.12.2020, 

sillä kerhon säännöt piti päivittää vastaamaan ISYYn päivitettyä kerho-ohje-

sääntöä. Hallitus hyväksyi KYYLÄ-kerhon päivitetyt säännöt. 

 

• 13 § Opiskelijaedustajien nimeäminen Joensuun harjoittelukoulun johto-

kuntaan. Hallitus valitsi Julia Lautalan ja Elina Sinkkosen Joensuun harjoittelu-

koulun johtokuntaan vuodeksi 2022 ja esittää asiaa filosofisen tiedekunnan de-

kaanin vahvistettavaksi. 

 

• 14 § ISYYn edustajan nimeäminen Opetus- ja ohjausneuvostoon. UEF on 

pyytänyt ISYYtä nimeämään opetus- ja ohjausneuvostoon edustajan ja vara-

edustajan. Hallitus nimesi varsinaiseksi edustajaksi Pauliina Ryökäksen ja vara-

edustajaksi Laura Kangasojan. 
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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. 

 

• 11 § Hallituksen perustamat työryhmät. Hallitus perusti kaksi työryhmää. 

1. Hallitus perusti työryhmän vuodeksi 2022 valmistelemaan ISYYn yh-

denvertaisuussuunnitelmaa. Hallitus nimesi työryhmään henkilökun-

nan edustajina luottamushenkilön ja työsuojeluvaltuutetun. Lisäksi hal-

litus nimitti työryhmään keskuudestaan jäseniksi Matti Karhusen, Ville-

Pekka Timosen ja Laura Kangasojan. Työryhmän puheenjohtajaksi hal-

litus nimesi Ville-Pekka Timosen. Hallitus esittää edustajistolle, että se 

valitsee 1–3 jäsentä työryhmään.  

2. Hallitus perusti työelämätapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta 

vastaavaan työryhmän vuodeksi 2022. Työryhmään nimettiin henkilö-

kunnan edustajina pääsihteeri, jäsenpalveluasiantuntija, tapahtuma-

tuottaja, kv-koordinaattori sekä kv- ja hallintokoordinaattori. Lisäksi 

hallitus nimitti keskuudestaan jäseniksi Pauliina Ryökäksen ja Kaisa 

Rautiaisen. Työryhmän puheenjohtajaksi hallitus valitsi Pauliina Ryö-

käksen. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o ISYYn kannanotto koronan jälkeisestä ajasta 

o Toimintasuunnitelmaan liittyvät asiat 

o Kerhoasiat 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 27.1.2022 klo 10.00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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