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8.2.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 5/2022 

 

Aika:  3.2.2022 klo 10.03–11.20 

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 Joensuun sääntöjen päivittäminen, liite 8. ESN Joensuu on kokouk-

sessaan tehnyt esityksen sääntöjensä päivittämisestä. Kerhon nykyiset säännöt 

ovat vuodelta 2015. Hallitus hyväksyi ESN Joensuun päivitetyt säännöt. 

 

• 9 § Hallituksen perustamat työryhmät, liite 9. Hallitus perusti kaksi työryh-

mää. 

1.  Hallitus perusti työryhmän vuodeksi 2022 valmistelemaan ISYYn uu-

den asiakirjan nykyisen yritysyhteistyöasiakirjan tilalle. Hallitus nimitti 

työryhmään henkilökunnan edustajana tapahtumatuottajan ja hallituk-

sen jäsenistä Eetu Hyvösen (pj.) ja Sonja Sointeen. 

2. Hallitus perusti työryhmän vuodeksi 2022 selvittämään toimintasuun-

nitelman kirjauksen mukaisen säätiön perustamisen mahdollisuuksia, 

laatimaan aikataulun ja sekä määrittämään säätiön tarkoituksen ja ta-

voitteen. Hallitus nimesi työryhmään henkilökunnan edustajana edun-

valvonta-asiantuntija Pekka Koivaara ja lisäksi Sami Tanskasen (pj.), Jimi 

Virkkalan, Eetu Hyvösen, Emilia Honkasen ja lisäksi työryhmää täyden-

netään vielä 1–2 henkilöllä seuraavassa kokouksessa. Työryhmä tekee 

esityksen hallitukselle 31.3. mennessä säätiön tarkoituksesta ja tavoit-

teista sekä talousvaliokunnalle esityksen säätiön tarvitseman pääoman 

suuruudesta. 

 

• 11 § Opiskelijaedustajien nimeäminen Compass Group Oy:n ravintolatoi-

mikuntaan. Itä-Suomen yliopistossa aiemmin omilla kampuksillaan toimineet 

ravintolatoimikunnat on yhdistetty vuoden 2022 alussa yhdeksi kampusten yh-

teiseksi ravintolatoimikunnaksi. Ravintolapäällikkö Hannele Pirhonen on pyytä-

nyt ylioppilaskuntaa nimeämään opiskelijoiden edustajat ravintolatoimikun-

taan. Ravintolatoimikunnan kausi on kaksi vuotta. Hallitus nimitti Helena Kyk-

käsen, Eike Hinrichsenin, Sonja Soinnen ja Kaisa Rautiaisen ravintolatoimikun-

taan opiskelijaedustajiksi. 
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• 14 § Kiinteistö Oy Kuopion Studentia yhtiökokousedustajan nimeäminen. 

ISYY omistaa Kiinteistö Oy Kuopion Studentian osakkeita. Yhtiökokous pide-

tään keväällä 2022, johon hallituksen tulee nimetä ISYYn edustaja. Hallitus ni-

mesi edustajakseen Jimi Virkkalan. 

 

• 15 § Tori-Suvanto Oy yhtiökokousedustajan nimeäminen. ISYY omistaa 

Kiinteistö Oy Tori-Suvannosta osakkeita. Yhtiökokous pidetään keväällä 2022 

johon hallituksen tulee nimetä ISYYn edustaja. Hallitus nimesi kokousedusta-

jaksi Sami Tanskasen. 

 

• 16 § Liikuntailtapäivän jatkot keväällä 2022. SYKETTÄ korkeakoululiikunnan 

yhteinen johtoryhmä on linjannut ja evästänyt 1.3. Liikuntapäivän järjestelyjen 

osalta. Linjauksessa on painotettu, ettei järjestettäisi vielä massatapahtumia. 

Hallitus päätti, ettei keväällä 2022 järjestetä Liikuntailtapäivän jatkoja. 

 

• 17 § Kamrats-kerhon kerhoavustushakemus, liite 17. Kamrats-kerho hakee 

kerhoavustusta terveellisiä elämäntapoja, poikkitieteellisyyttä ja päihteettö-

myyttä edistävään Snow Tube -mäenlaskutapahtumaan. Kerho haluaa tarjota 

tapahtuman osallistujille veloituksetta saadakseen ensimmäisellä tapahtumal-

laan näkyvyyttä uutena kerhona. Tapahtuma on tarkoitus järjestää 15.2.2022 

Puijon Snow Tube -mäessä ja tapahtumaan pääsee mukaan 40 osallistujaa. 

Hallitus myönsi avustusta 350 euroa. 

 

• 18 § Vapputiimin perustaminen, liite 18. Hallitus päätti perustaa vapputiimin 

keväälle 2022 ja nimesi keskuudestaan vastuuhenkilöksi Kuopiossa Sonja Soin-

teen ja Veera Salmelan sekä Joensuussa Niklas Leinosen koordinoimaan tiimin 

työtä. Hallitus käynnistää liitteen 18 mukaisesti haun tiimiin. 

 

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 Työsuojeluvaltuutetun ja -varavaltuutettujen koulutus- ja kurssikustan-

nukset (noin 1220e) 

o Työntekijäkokouksen muistio (joulukuu 2021), liite 5 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 
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• 10 § Kommentointipyyntö maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminta-

sääntöön, liite 10.1 ja 10.2. Hallitus antaa vastauksen kyselyyn. 

 

• 12 § Hallituksen kannanotto, liite 12.1 ja 12.2. Edunvalvontasektori on val-

mistellut kannanottoa koskien UEFin opetusta korona-ajan jälkeen. Hallitus kä-

sitteli ja teki kannanoton. 

 

• 13 § Tilintarkastajan valinta. Hallitus esittää edustajistolle, että tilikauden 

2022 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab/Jere Niska-

nen. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Opiskelijakorttiasiat 

o UEF:in tila-asiat 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 10.2.2022 klo 10.00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 


