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18.2.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 7/2022 

 

Aika:  16.2.2022 klo 12.00–12.55 

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: 

• 10 § Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hanke. ISYYllä on ollut 

varsinainen ja varaedustaja Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät - 

hankkeen ohjausryhmässä. Hallitus nimesi ohjausryhmään varsinaiseksi edus-

tajaksi Eetu Hyvösen ja varaedustajaksi Jimi Virkkalan. 

 

• 11 § Tilinkäyttöoikeudet (osittain salassa pidettävä). Osuuspankin tilinkäyt-

töoikeuksia tulee muuttaa henkilövaihdosten vuoksi. Hallitus päätti, että laajat 

käyttöoikeudet Osuuspankin pääkäyttötilille säilyvät Erja Leinosella ja 4.3. al-

kaen pääkäyttäjän oikeudet poistetaan Sanna Heinoselta. Lisäksi hallitus päätti 

antaa pääkäyttäjän oikeudet Hannele Mirolalle 4.3.2022 alkaen. Hallitus mer-

kitsi myös tiedoksi, että Sanna Heinosen Business Eurocard lakkaa toimimasta 

4.3.2022. 

 

• 12 § Jäsenten nimeäminen SYL:n Kestävyys kannattaa, kannata kestä-

vyyttä -hankkeen ohjausryhmään. Hallitus nimitti ohjausryhmään Ville-

Pekka Timosen ja Matti Karhusen. 

 

• 13 § ISYY - Kerubi yhteistyö Lunta ja Lehtiä Ilosaaressa 22–23, liite 14. Hal-

litus hyväksyi yhteistyösopimuksen. 

 

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 Kääntäjäharjoittelijahaun hakutilanne 
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• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 8 § Pääsihteerirekrytoinnin aikataulu ja käytännöt, liite 8. Hallitus esittää 

edustajistolle seuraavanlaista käytäntöä rekrytoinnin toimenpiteistä: 

1. Hallitus avaa haun tehtävään on 17.2.−20.3.2022 klo 23.59, jonka jäl-

keen hakemukset avataan hallitukselle arvioitavaksi. Hallitus perehtyy 

hakemuksiin. Hallituksen lisäksi kutsutaan vs. pääsihteeri, henkilöstön 

nimeämä edustaja ja edustajiston puheenjohtaja osallistumaan haasta-

teltavien valintaan 

2. Hallituksen kokouksessa 24.3. valitaan haastateltavat ja ilmoitetaan 

haastatteluajat. Haasteltavaksi valikoidaan 3–5 parasta ehdokasta ha-

kemusten perusteella.  

3. Hallitus ja edustajiston puheenjohtaja haastattelevat 26.3. ehdokkaat 

Joensuussa, siten että edustajisto voi tulla paikalle seuraamaan haas-

tatteluja. Hakemukset ja CV:t ovat edustajiston jäsenten luettavana 

ISYYn toimistoilla hakuajan päättymisen jälkeen. 

4. Hallitus tekee esityksen valittavasta ja hänen varahenkilöstänsä edus-

tajistolle 31.3. kokouksessaan. 

5. Valinta uudesta pääsihteeristä tehdään 7.4. edustajiston kokouksessa.  

Hallitus merkitsi myös tiedoksi, että 5.3. alkaen pääsihteerin sijaisena toi-

mii Hannele Mirola, kunnes uusi pääsihteeri on valittu. 

 

• 9 § Kysely SYL:n säännöistä ja uudistusprosessista. SYL pyytää Sääntöuudis-

tuksen tueksi, että ylioppilaskunnat vastaisivat kyselyyn 20.2.2022 mennessä. 

Hallitus antaa vastauksen kyselyyn. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 24.2.2022 klo 10.00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 


