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18.2.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 6/2022 

 

Aika:  10.2.2022 klo 10.04–11.15 

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 § Frank, liite 8, liite 8 (sopimus osittain salainen). Hallitus hyväksyi ja vah-

visti Frankin kanssa yhteistyösopimuksen vuodelta 2016 sekä valtuutti pääsih-

teerin ja puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. 

 

• 9 § Hallituksen perustamat työryhmät - työryhmän täydentäminen. Halli-

tus perusti viime kokouksessaan 5–2022 työryhmän selvittämään toiminta-

suunnitelman kirjauksen mukaisen säätiön perustamisen mahdollisuuksia, laa-

timaan aikataulun ja sekä määrittämään säätiön tarkoituksen ja tavoitteen. 

Hallitus täydensi työryhmää Vesa Janhusella ja Aleksi Kinnusella. 

 

• 10 § SILLAT II- Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja ohjausta tue-

taan erityisavustuksilla jatkohaku vuodelle 2022–2023 - yhteistyösopi-

muksen ja toimintasuunnitelman hyväksyminen, liite 10.1 ja 10.2. Hallitus 

hyväksyi, että ISYY tekee yhteistyössä UEF:in kanssa tehtävän yhteistyösopi-

muksen SILLAT II-hankkeen osalta ISYYn ja Joensuun SYKETTÄ korkeakoululii-

kunnan osalta. Joensuun SYKETTÄ-palvelujen osalta yhteistyösopimusta ja toi-

mintasuunnitelmaa täydennetään ko. summan yksityiskohtaisemmalla budje-

tilla, joka tuodaan vielä hallitukselle tiedoksi. Hallitus hyväksyi toimintasuunni-

telmat SILLAT II toimista vuosille 2022–2023. 

 

• 11 § SILLAT II -hankkeen hankekoordinaattorin hakukuulutus ja valinta-

työryhmän valinta, liite 11. ISYY on saanut UEF:lta rahoituksen SILLAT II-

hankkeen osatoteutussuunnitelmaan. SILLAT II-hanke on ajalle 1.11.2022–

31.12.2023. Suunnitelmassa on budjetoitu henkilöstöresursseja toteuttamaan 

hankkeen tavoitteita. Hallitus hyväksyi liitteenä olevan hakukuulutuksen ja ha-

kuaikataulun. Hallitus valitsi hankekoordinaattorin valintaa varten työryhmän, 

johon se nimesi pääsihteerin ja edunvalvonta-asiantuntija Pekka Koivaaran 

sekä hallituksesta Pauliina Ryökäksen ja Laura Kangasojan. 

 

• 12 § ESN KISAn sääntöjen päivittäminen ja kerhon toiminnan jatkaminen, 

liite 12.1 ja 12.2. ISYYn hallitus hyväksyi ESN KISAn säännöt ehdotetuilla muu-

toksilla sekä päätti, että kerho voi jatkaa toimintaansa, koska toiminta on nyt 
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järjestetty sääntöjen mukaisella tavalla. 

 

• 16 § Viestintäalan harjoittelija ISYYlle – hakuajan jatkaminen, liite 16.1 ja 

16.2. Hallitus avasi kokouksessaan 3-2022 haun viestintäalan harjoittelusta. 

Hakuaikana ei tullut hakemuksia, jonka vuoksi hakuaikaa tulisi jatkaa. Hallitus 

jatkoi hakua liitteen 16 mukaisesta korkeakouluharjoittelusta. Hallitus täyden-

tää tarvittaessa hakukuulutusta. 

 

• 17 § Kotikansainvälistymishankkeen avaaminen, liite 17. Hallitus päätti 

avata hankkeen haun 21.2.−21.3.2022. Myönnettävä avustus on 400 €/hanke ja 

enintään kaksi hanketta voi saada avustuksen. Hallitus valtuutti kv-koordinaat-

torit tekemään hallitukselle esityksen avustuksen saajista. 

 

• 18 § ISYYn toiminta ja tapahtumat voimassa olevin rajoituksin, liite 18. 

AVI on tehnyt uusia linjauksia yleisötapahtumien järjestämiseen. On syytä tar-

kastella ISYYn linjauksia koskien. Hallitus hyväksyi liitteenä olevan linjauksen 

koskien toimitiloja ja tapahtumia. 

 

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 Lausuntopyyntö: Suomen ylioppilaskuntien liiton eduskuntavaaliohjel-

man luonnos, vastaus 25.2. mennessä. Edustajistoryhmiltä pyydetty 

kommentit 14.2. 

o Pekka Koivaara on valittu SYL:n sääntöuudistusta valmistelevaan työ-

ryhmään. 

o Niklas Leinosen vapaat ja sijaisjärjestelyt 

o Pääsihteerin irtisanoutumisilmoitus, liite 5 

o SYKETTÄ-liikuntaneuvojan työsopimusasiat 

o ISYYlle tiekartta hiilineutraaliuuteen osana opintojen kehitystehtävää 

o Maiju Laukkanen jäsenpalveluasiantuntijan sijaiseksi 14.3.–29.4. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 13 § Nimeämispyyntö Joensuun kaupungin Opiskelijaohjelman ohjausryh-

mään. Joensuun kaupunki on pyytänyt ISYYtä nimeämään edustajan opiskelija-

ohjelman työryhmään. Hallitus päätti, että esitetään ohjausryhmään varsi-
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naiseksi tai varaedustajaksi Ville-Pekka Timosta. Mikäli ISYY saa sekä varsinai-

sen että varaedustajan, toimii varsinaisena Ville-Pekka Timonen ja varaedusta-

jana Laura Kangasoja. 

 

• 14 § Kysely SYL:n säännöistä ja uudistusprosessista. Hallitus palautti asian 

valmisteluun. 

 

• 15 § Pääsihteerin irtisanoutuminen. Hallitus esittää edustajistolle, että se to-

teaa pääsihteerin irtisanoutumisen 4.3.2022 alkaen ja vapauttaa ISYYn pääsih-

teeri Sanna Heinosen pääsihteerin tehtävästä. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 16.2.2022 klo 12.00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 


