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27.1.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 4/2022 

 

Aika:  27.1.2022 klo 10.31–11.02 

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 § Kääntäjäharjoittelija ISYYlle, liite 8. ISYYllä on varattu talousarviossa 

2022 kahteen harjoittelijaan budjettia enintään 3 kuukautta kestävään korkea-

kouluharjoitteluun, edellytyksenä, että harjoittelijalle on myönnetty harjoittelu-

tuki. Hallitus päätti avata haun liitteen 8 mukaisesta korkeakouluharjoittelusta. 

Päätöksen valittavasta harjoittelijasta tekevät kv- ja hallintokoordinaattori, jä-

senpalveluasiantuntija ja pääsihteeri. 

 

• 9 § Esitys hallitukselle järjestöavustusten valmistelusta. Vuoden 2021 halli-

tus perusti kampustyöryhmät Joensuun ja Kuopion kampuksille. Kampustyö-

ryhmiä ei tarvita jatkossa järjestöavustusesitysten ja ainejärjestöjen toimeentu-

loavustusten valmistelussa. Hallitus päätti lakkauttaa Joensuun ja Kuopion 

kampustyöryhmät. Jatkossa järjestöavustukset ja ainejärjestöjen toimeentulo-

avustukset valmistelee henkilökunnan asiantuntija ja pääsihteeri määrittää 

tehtävät avustusten valmistelusta. 

 

• 11 § Edustajiston toimintarahaohjeistuksen hyväksyminen, liite 11.1 ja 

11.2. Edustajisto päätti talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa varata rahaa 

edustajistoryhmien toiminnan tukemiseen. Hallitus hyväksyi muokatun toimin-

tarahaohjeistuksen. 

 

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. 
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• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 10 § Esitys edustajistolle SYL:n liittokokousdelegaation valinnasta, liite 

10. SYL:n liittokokous järjestetään vuosittain. Vuonna 2022 ISYYllä on jäsen-

määränsä mukaan 14 kokousedustajaa. Lisäksi ISYY voi valita kokoukseen 

enintään 14 varaedustajaa. Vuoden 2023 edustajamääristä ei ole vielä varmaa 

tietoa. Hallitus esittää edustajistolle, että 

1. se hyväksyy liitteen 10 mukaisen liittokokousdelegaatiopaikkojen 

jaon vuosille 2022–2023. 

2. edustajistoryhmien tulee esittää edustajansa vuoden 2022 liittoko-

koukseen 30.9.2022 mennessä. Edustajistoryhmiä muistutetaan 

nimeämisistä 2022 syyskuun alussa. Mikäli ryhmät eivät ole ehdot-

taneet omia edustajiaan voi hallitus valita puuttuvat edustajat. 

3. edustajistoryhmien tulee esittää edustajansa vuoden 2023 liittoko-

koukseen 30.9.2023 mennessä. Edustajistoryhmiä muistutetaan 

nimeämisistä 2023 syyskuun alussa. Mikäli ryhmät eivät ole ehdot-

taneet omia edustajiaan voi hallitus valita puuttuvat edustajat. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 3.2.2022 klo 10.00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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