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28.3.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 10/2022 

 

Aika:  24.3.2022 klo 10.00–10.56 

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 vuosikertomuksen hyväksyminen vuodelta 1.1.–31.12.2021. Halli-

tus hyväksyi vuosikertomuksen kaudelta 1.1.–31.12.2021 ja vie sen edustajis-

tolle tiedoksi. 

 

• 10 § KIVES-kerhon kerhoavustushakemus, liite 10. Kerhoavustus on avus-

tus, jonka ISYY voi myöntää kerhollensa hankeluontoisen toiminnan tueksi tai 

hankintojen mahdollistamiseksi. ISYYn kerho KIVES on hakenut kerhoavustuk-

sena Lukeman ilmaista käyttökertaa, josta maksava asiakas ei pääse ohi. Luke-

man ilmaista käyttökertaa haetaan ajankohtaan lauantai 23.4.2022 kello 8–00 

ja sen kustannus on 260 €. Avustusta haetaan uudenlaiseen Maraton-sitsit ta-

pahtumaan, jossa päivän aikana järjestetään kaikkiaan neljät eri sitsit. 

 

Hallitus päätti, että kerholle voidaan myöntää haettu Lukeman käyttö sillä 

edellytyksellä, että lipun voisi ostaa vain yksille sitseille. Mikäli lippuja jää vielä 

ilmoittautumisajan jälkeen, voisi lippuja sitten ostaa useampaan tapahtumaan. 

Näin taataan, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan sitseille ja että 

päästään mahdollisimman lähelle arvioitua osallistujamäärää (240 hlö). 

 

• 13 § Ylioppilaskunnan jäsenyys Ukrainan kriisin takia Itä-Suomen yliopis-

toon otettujen opiskelijoiden osalta. Itä-Suomen yliopisto on päättänyt an-

taa opiskelupaikan enintään kahdellekymmenelle yliopisto-opiskelijalle, jotka 

ovat joutuneet pakenemaan kotimaastaan Ukrainasta sodan takia. Yliopisto on 

pyytänyt ylioppilaskuntaa harkitsemaan, voidaanko nämä määräaikaisen erilli-

sen opinto-oikeuden saaneet opiskelijat ottaa ylioppilaskunnan jäseneksi. Hal-

litus päätti, että Ukrainan sodan vuoksi määräaikaisen erillisen opiskeluoikeu-

den saaneet opiskelijat voivat liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. 

 

• 14 § Opiskelijan vapautus ylioppilaskunnan jäsenmaksusta (osittain salai-

nen). Opiskelija on pyytänyt, että hänet vapautettaisiin ylioppilaskunnan jäsen-

maksusta kevätlukukaudelle 2022, koska hän ei ole voinut liittyä ylioppilaskun-

nan jäseneksi lukukauden alussa, eikä näin ollen ole voinut käyttää ylioppilas-

kunnan palveluita. Se että opiskelija ei voinut liittyä jäseneksi lukukauden 
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alussa ei johtunut hänen omasta syystään. Hallitus päätti vapauttaa edellä mai-

nitun opiskelijan ylioppilaskunnan jäsenmaksusta kevätlukukaudelle 2022. 

 

• 15 § Opiskelijaedustajien nimeäminen kielikeskuksen arvostelulautakun-

tiin. Kielikeskuksen johtaja Lauri Tolkki on pyytänyt nimeämään opiskelija-

edustajat puheviestinnän- ja suomi toisena kielenä yliopisto-opettajien arvos-

telulautakuntiin 17.3. mennessä. Tiukan aikataulun vuoksi opiskelijaedustajista 

ei avattu avointa hakua. Hallitus nimesi puheviestinnän lautakuntaan Laura 

Kangasojan ja suomi toisena kielenä lautakuntaan Loek Schreursin. 

 

• 16 § Vaihdossa olevien jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu Itä-Suomen yli-

opiston ylioppilaskunnalle. KELA:n ohjeiden mukaan vaihto-opiskelijat ovat 

oikeutettuja ateriatukeen riippumatta onko opiskelija vaihdossa oleva perus-

tutkinto- tai jatko-opiskelija: ”Voit saada ateriatukea, vaikka et ole Suomen kan-

salainen. Jos olet vaihto-opiskelijana suomalaisessa korkeakoulussa, saat ate-

riatukea vaihto-opiskelun ajan.” Hallitus päätti muuttaa ylioppilaskunnan jä-

senmaksukategorioita siten, että poistetaan vaihdossa olevat jatko-opiskelijat 

jatko-opiskelijoiden jäsenmaksua maksavien luettelosta, jolloin kaikki vaihto-

opiskelijat ovat samassa jäsenmaksukategoriassa. 

 

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 Viestinnän korkeakouluharjoittelijaksi on valittu Atte Surakka. Surakan 

harjoittelu on ajalla 11.4.–10.6. 

o Toimeentuloselvityksen tulokset ja niiden julkistaminen. Liite 5. 

o Suvantokadun tilojen tilanne 

o Savilahden rakennustöiden tilanne 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 9 § Ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksyminen tilikaudelta 1.1. – 

31.12.2021. Hallitus hyväksyi ja päätti allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä esittää 

tilinpäätös kaudelta 1.1. - 31.12.2021 edustajistolle hyväksyttäväksi. 

 

• 11 § Pääsihteerin rekrytointi. Hallitus esittää edustajistolle seuraavaa: 
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1. Hallitus jatkaa pääsihteerin hakuaikaa 18.4.2022 klo 23.59 asti, jonka 

jälkeen hakemukset avataan rekrytointiryhmälle arvioitavaksi. Rekry-

tointiryhmään kuuluu hallitus, edustajiston puheenjohtaja, vs. pääsih-

teeri sekä henkilöstön nimeämä edustaja.  

2. Hallituksen kokouksessa 21.4. valitaan haastateltavat. Haastateltavaksi 

valikoidaan 3–5 parasta ehdokasta hakemusten perusteella.  

3. Hallitus ja edustajiston puheenjohtaja haastattelevat 7.5. 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 hänelle varahenkilöstä edustajis-

tolle kokouksessaan 12.5.  

5. Valinta uudesta pääsihteeristä tehdään 19.5. edustajiston kokouksessa. 

 

• 12 § Ylioppilaskunnan kannanotto Itä-Suomen yliopistolle. Hallitus hyväk-

syi ja antaa yliopistolle liitteenä olevan kannanoton. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Kalenterisopimus 

o ISYYn lippu 

o JYYn tempaus opiskelijoiden mielenterveyspäiväksi 13.4.2022 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 31.3.2022 klo 10.00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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