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3.3.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 9/2022 

 

Aika:  3.3.2022 klo 10.01–11.10 

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 § ISYYn organisaatiouudistukseen liittyvän viestintämateriaalin kustan-

nukset. ISYYllä on tehty vuonna 2020 organisaatiouudistus. Vuonna 2021 

muutosten tultua voimaan on tullut tarve päivittää viestintämateriaalia (kam-

puksilla olevat julisteet ja jaettavat esitteet). Hallitus hyväksyi tästä aiheutuneet 

kustannukset (noin 600 euroa). 

 

• 9 § Kamrats-kerhon kerhoavustushakemus. ISYYn kerhoavustus on avustus, 

jonka ISYY voi myöntää kerhollensa hankeluontoisen toiminnan tueksi tai han-

kintojen mahdollistamiseksi. Kamrats-kerho on hakenut kerhoavustusta ker-

hon viirin hankintaan. Hankesunnitelman mukainen arvio viirin kustannuksista 

on 132,60 €. Kamrats-kerhon mukaan viirin hankinta edistää muun muassa 

poikkitieteellisyyttä ja lisää ISYYn oman kerhon näkyvyyttä. Hallitus päätti 

myöntää Kamrats-kerholle avustusta viirin hankintaan. Avustus voi olla enin-

tään 132,60 €. 

 

• 10 § SILLAT II-hankkeen hankekoordinaattorin valinta, liite 10. Hallitus va-

litsi hankekoordinaattorin tehtävään Riina Pääkkösen. 

 

• 11 § Clinical linguistics (EMCL+) -ohjelman opiskelijan vapautus ylioppilas-

kunnan jäsenmaksusta (osittain salainen), liite 11. Hallitus myönsi liit-

teessä mainitulle opiskelijalle jäsenmaksuvapautuksen kevätlukukaudeksi 

2022. Jäsenmaksuvapautuksen edellytyksenä on, että opiskelija ei ole Suo-

messa kevätlukukauden 2022 aikana. 

 

• 12 § Filosofisen tiedekunnan koulutuksen kehittämistyöryhmä. Itä-Suo-

men yliopiston filosofinen tiedekunta on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään 

kaksi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä tiedekunnan koulutuksen ke-

hittämistyöryhmään. Hallitus nimesi seuraavat henkilöt työryhmään: Lauri 

Aalto (varajäsen nimetään myöhemmin) ja Petra Kähkönen (varajäsenenä 

Mette Orava). 
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• 14 § Hallituksen edustaja edustajiston perustamaan valiokuntaan. Edus-

tajisto on kokouksessaan 1-2022 perustanut Intercultural Committee -valio-

kunnan. Hallitus nimesi edustajakseen valiokuntaan Kaisa Rautiaisen. 

 

• 15 § 2+3-Seikkailun talousarvio, liite 15. Hallitus päätti uuden tapahtuman 

budjetista seuraavaa:  

o Tarjoilut 250 €/kampus 

o Luvat ja muut yllättävät kulut, yhteensä 150 € 

o Tilataan ns. seikkailupassit, joihin varataan budjetissa yhteensä 450 € 

o Kuopioon ei varata rahaa artistiin, joten poistetaan siten budjetista 

1500 €  

o Haalarimerkkeihin ei myöskään varata rahaa, joten poistetaan budje-

tista 1100 € 

 

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 Henkilöstö on valinnut pääsihteerin valintaprosessiin haastateltavien 

valintaan edustajakseen edunvalvonta-asiantuntija Pekka Koivaaran. 

o Sääntövaliokunnan sihteeriksi ja esittelijäksi on valittu edunvalvonta-

asiantuntija Pekka Koivaara. 

o AVI:n työsuojelutarkastuskertomus Joensuun toimistolta, liite 5 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 13 § Tulkintapyyntö ISYYn vaalisäännön pykälistä 6.5 § ja 20.1 §. ISYYn hal-

litus pyytää sääntövaliokuntaa tulkitsemaan tarkoittaako vaalisäännön 6.5 § ”… 

ennen vaaleja…”, ennen ensimmäistä ennakkoäänestyspäivää vai ennen viral-

lista vaalipäivää. Lisäksi hallitus pyytää sääntövaliokuntaa tulkitsemaan tarkoit-

taako vaalisäännön 20.1 § ”… Ääntenlaskusta on tehtävä pöytäkirja, joka jokai-

sen ääntenlaskuun osallistuneen henkilön on vahvistettava ja allekirjoitettava.”, 

että vain ääntenlaskuun osallistuneiden keskusvaalilautakunnan jäsenten tulee 

allekirjoittaa pöytäkirja vai tuleeko myös ääntenlaskukokouksessa mukana ol-

leiden ISYYn työntekijöiden allekirjoittaa pöytäkirja. 
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• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o ISYYn kannanotto - pyydän ISYYltä virallista kantaa saavutettavaan, 

anonyymiin, Webropolissa toteutettavaan häirintäilmoituslomakkee-

seen 31.3. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 17.3.2022 klo 10.00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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