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14.4.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 12/2022 

 

Aika:  7.4.2022 klo 12.00–18.11 

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 § Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen promootio kesällä 2022 / 

Ehdotus ISYYn varaedustajasta promootiotoimikuntaan. Itä-Suomen yli-

opiston tohtoripromootio pidetään 9.–11.6.2022. Hallitus valitsi Laura Kangas-

ojan ISYYn varaedustajaksi promootiotoimikuntaan. 

 

• 9 § Eurocard Portal-palvelun pääkäyttäjäoikeudet. Hallitus päätti, että jäte-

tään voimaan Erja Leinosen pääkäyttäjäoikeus ja myönnetään vs. pääsihteeri 

Hannele Mirolalle pääkäyttäjäoikeus Eurocard Portal -palveluun. 

 

• 10 § Suomi.fi tunnistautuminen. Hallitus valtuutti Erja Leinosen antamaan 

vs. pääsihteeri Mirolalle kaikki ISYYn asioiden hoidossa tarvittavat Suomi.fi val-

tuudet. 

 

• 11 § KIVES-kerhon kerhoavustushakemus, liite 11. Kerhoavustus on avus-

tus, jonka ISYY voi myöntää kerhollensa hankeluontoisen toiminnan tueksi tai 

hankintojen mahdollistamiseksi. ISYYn kerho KIVES on hakenut kerhoavustuk-

sena 500 € vappuviikon tapahtumaan Torisitsit by KIVES x ISYY. Tapahtumaa ei 

ole sisällytetty KIVESin vuosibudjettiin. Tapahtuman arvioitu osallistujamäärä 

on 250 ja avustuksella voitaisiin laskea osallistumismaksua 2 €/henkilö. Hallitus 

myönsi kerholle enintään 500 € avustuksen toteutuneen osallistujamäärän 

mukaan siten, että avustuksen suuruus on enintään hankesuunnitelman mu-

kainen 2 €/osallistuja. 

 

• 12 § Viestintäsuunnittelija Heljä Koistisen toimivapaa-anomus, liite 12 

(osittain salainen). Hallitus käsitteli hakemuksen ja päätti olla myöntämättä 

toimivapaata. 

 

• 13 § Kirjan ja Ruusun päivän perinteet ja budjetti, liite 13. Kirjan ja ruusun 

päivää vietetään lauantaina 23.4.2022. Joensuun kampuksella on ennen pan-

demiaa ollut perinteenä toimittaa ruusut ja diplomit ainejärjestöjen nimittä-

mille opettajille/professoreille. ISYY on hankkinut ruusut ja tehnyt diplomit ja 

ainejärjestöt ovat huolehtineet niiden toimituksesta. Organisaatiouudistuksen 
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ja pandemian myötä perinnettä on pidetty yllä toimittamalla diplomit sähköi-

sesti, mutta toiveita perinteen herättämiseksi takaisin on saatu. Hallitus päätti 

järjestää Kirjan ja Ruusun päivän perinteet molemmilla kampuksilla torstaina 

21.4.2022 ja varaa tapahtumaan käytettäväksi hallituksen budjetista 182,50 €. 

 

• 14 § Korkeakoululiikunnan yhteistyö- ja rahoitussopimus Karelia ammat-

tikorkeakoulun kanssa, liite 14 (salassa pidettävä). ISYY tekee vuosittain 

sopimuksen Karelia ammattikorkeakoulun kanssa SYKETTÄ-liikuntapalveluiden 

toteuttamisesta. Hallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen vuodelle 2022. 

 

• 15 § Mielenilmaus YTHS:n mielenterveyspalveluiden lisäresurssien puo-

lesta. Opiskelijoiden mielenterveyskriisi vaatii reagointia, siksi ISYY haluaa läh-

teä mukaan Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) 13.4.2022 järjestä-

mään jonomielenilmaukseen YTHS:n mielenterveyspalveluiden lisäresurssien 

puolesta. Hallitus päätti, että ISYY osallistuu mielenilmaukseen. 

 

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 Maiju Laukkasen jäsenpalveluasiantuntijan sijaisuus jatkuu 2.6. saakka. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 16 § 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: 13.4.2022 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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