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4.4.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 11/2022 

 

Aika:  31.3.2022 klo 10.00 

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 lukuvuosikalenterin yhteistyösopimus 2022–2023, liite 8. ISYYn 

talousarviossa on varattu määräraha lukuvuosikalenterin tekoon. Savotta on 

toimittanut ISYYlle liitteenä 8 olevan yhteistyösopimuksen, jonka perusteella 

vastuut ja velvollisuudet hoidetaan. Hallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen. 

 

• 9 § Jäsenmaksupalautushakemus, liite 9 (salainen). Opiskelija on hakenut 

jäsenmaksupalautusta kevään 2022 jäsenmaksusta. Hakemus on saapunut 

ISYYlle 10.3.2022. Hallitus käsitteli ja päätti hylätä palautushakemuksen. Jäsen-

maksupalautusta on kevään jäsenmaksun osalta haettava 31.1. mennessä. 

 

• 10 § Kotikansainvälistymisen kehityshankeavustus, liitteet 10.1 ja 10.2. 

ISYY avasi aikavälille 21.2.–21.3.2022 järjestöjen ja kerhojen kansainvälisen toi-

minnan kehityshankeavustuksen. Avustus on tarkoitettu vuonna 2022 toteutet-

taviin, kotikansainvälistymistä edistäviin tapahtumiin ja projekteihin. Hakuajan 

puitteissa tuli yksi (1) hakemus. Tullut hakemus ei täyttänyt tarpeeksi avustuk-

selle asetettuja kriteerejä, joten ISYY ei voinut myöntää tapahtumalle avustuk-

sen kokonaissummaa. Hallitus päätti kuitenkin tukea KuoLon suunnittelemaa 

tapahtumaa ja myönsi ainejärjestölle yhden ilmaisen Lukeman käyttökerran 

arki-iltana keväällä ja syksyllä 2022 (65 €/kerta). 

 

• 11 § ESN KISA -kerhon esitys kerhon lakkauttamisesta, liitteet 11.1, 11.2 ja 

11.3. ISYYn kerho ESN KISA on yleiskokouksessaan päättänyt sääntöjensä mu-

kaisesti vähintään 2/3 enemmistöllä esittää ISYYlle kerhon lakkauttamista. Hal-

litus päätti, että ESN KISA -kerhoa ei lakkauteta. 

 

• 12 § Lisäbudjetti ISYYn kevään järjestöpäiville, liite 12. Hallitus hyväksyi jär-

jestöpäivien budjettiesityksen ja myönsi hallituksen momentilta 171 euroa li-

sää järjestöpäivien järjestämiseen. 

 

• 13 § Luottokorttien limiittien päivitys, liite 13. Eurocard -luottokorttien li-

miittejä on tarpeen päivittää. Hallitus päätti ISYYn luottokorttien limiitit liitteen  
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mukaisesti. 

 

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 Mielenterveysviikon tapahtumatiedotus 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 14 § ISYYn säätiön tarkoitusta valmistelevan työryhmän aikataulut. Halli-

tus päätti uuden aikataulun työryhmälle. Työryhmä tekee esityksen hallituk-

selle 12.5. mennessä säätiön tarkoituksesta ja tavoitteista, sekä talousvaliokun-

nalle esityksen säätiön tarvitseman pääoman suuruudesta. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o ISYYn osallistuminen JYYn mielenilmaukseen YTHS:n mielenterveyspal-

veluiden lisäresurssien puolesta 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 7.4.2022 klo 12:00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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