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2.3.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 8/2022 

 

Aika:  24.2.2022 klo 10.02–20.06 

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 § Heli Aallon varallaolokorvaukset, liite 8 (osittain salainen). Hallitus hy-

väksyi esityksen mukaan. 

 

• 9 § Edustajien nimeämien Itä-Suomen yliopiston opiskeluympäristön tar-

kastukseen. Opiskeluympäristön tarkastus on kevään aikana ajankohtainen 

UEF:in (Kuopio ja Joensuu) osalta. Tarkastukseen on pyydetty ISYYltä opiskelija-

edustus. Hallitus valitsi edustajaksi Joensuun kampukselle Pekka Koivaaran ja 

hänen varallensa Laura Kangasojan ja Kuopion kampukselle Mikko Aaltosen ja 

varalle Matti Karhusen. 

 

• 10 § ISYYn edustajien nimeäminen pääsihteerin työryhmäedustuksiin. 

Hallitus nimesi SILLAT-hankkeen ohjausryhmään ja koronaseurantatyöryh-

mään Sami Tanskasen ja kampuskoordinaation työryhmään Jimi Virkkalan. 

 

• 12 § Sillat I -hanke: muutos ISYYn määrärahoihin 2021–2022. Pääsihteeri on 

keskustellut UEF:in Joensuun ja Kuopion Sykettä-palvelujen kanssa Kuopion 

osalta määrärahan siirrosta Joensuun Sykettä palveluille liikuntaneuvojakon-

septin toteuttamisen onnistumiseksi. Hallitus hyväksyi muutoksen SILLAT I-

hankebudjettiin siten, että ISYYn hankebudjetista vähennetään 3000 euroa ja 

osoitetaan se Sykettä Joensuulle vuodelle 2022. 

 

• 13 § Puheenjohtajaneuvoston puheenjohtajan palkkioista päättäminen. 

Hallitus myönsi puheenjohtajaneuvostojen puheenjohtajille palkkion 

435e/vuosi/puheenjohtajaneuvoston puheenjohtaja. Palkkiot myönnettiin vuo-

delle 2022. 

 

• 14 § Pääsihteerin hakukuulutukset Karjalaisessa ja Savon Sanomissa & 

kustannukset, liite 14. Hallitus merkitsi tiedoksi ilmoitukset Savon Sanomissa 

ja Karjalaisessa sekä hyväksyi näistä aiheutuneet kustannukset. 

 



 

2 

 

• 16 § ISYY-huppareiden tilaus. Hallitus päätti tilata hallitukselle ja uusille hen-

kilökunnan jäsenille ISYY-hupparit. Kokonaiskustannus on noin 600 euroa. Li-

säksi hallitus päätti tilata hupparit myös edustajiston puheenjohtajille, jos he 

haluavat sellaisen. 

 

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 § ISYYn vastaukset SYL eduskuntavaalikyselyyn. SYL on pyytänyt ylioppi-

laskunnilta vastauksen eduskuntavaaliohjelmaan. Hallitus on pyytänyt edusta-

jistolta palautetta ja edunvalvontasektori on valmistellut ISYYn vastausta saatu-

jen palautteiden perusteella. Hallitus antoi vastauksen kyselyyn. 

 

• 15 § Turvallisemman tilan periaatteet käsittelyn aikataulutus komment-

tikierrokselle sekä yhteistoimintaan – päätöksen muuttaminen. Hallitus 

päätti muuttaa päätöstään koskien kokouksen 36-2021 päätöksen turvallisem-

man tilan periaatteiden käsittelystä. Hallitus antaa yhdenvertaisuussuunnitel-

maa valmistelevalla työryhmälle toimeksiannon valmistella turvallisemman ti-

lan periaatteita osana yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Kommenttikierros turval-

lisemman tilan periaatteista toteutetaan yhdenvertaisuussuunnitelman lau-

suntokierroksen yhteydessä. 

 

• 17 § Kamrats-kerhon kerhoavustushakemus. Hallitus siirsi asian seuraa-

vaan kokoukseen. 

 

• 18 § Pääsihteerin irtisanoutuminen, edustajistolle tehdyn esityksen 

muuttaminen. Hallitus on kokouksessaan 6–2022 (15 §) käsitellyt pääsihteerin 

irtisanoutumisilmoitusta ja tehnyt edustajistolle esityksen, jota on syytä kor-

jata. Hallitus muutti edustajistolle tekemäänsä pohjaesitystään seuraavasti: 

”Hallitus esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedokseen pääsihteerin irtisa-

noutumisen 4.3.2022 alkaen. Lisäksi edustajisto merkitsee tiedokseen, että 

pääsihteerin sijaisena 5.3.2022 alkaen toimii Hannele Mirola.” 
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• 19 § Edustajiston kokouksen aikana tehtävät päätökset. Hallitus ei tehnyt 

päätöksiä edustajiston kokouksen aikana. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 3.3.2022 klo 10.00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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