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26.4.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 14/2022 

 

Aika:  21.4.2022 klo 10.03–11.00 

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 § Association des Etats Généraux des Εtudiants de l' Europe - Joensuu 

(AEGEE-Joensuu) hakemus kampusjärjestöksi, liitteet 8.1–8.6. Association 

des Etats Généraux des Εtudiants de l' Europe - Joensuu (AEGEE-Joensuu) on 

hakenut ISYYltä kampusjärjestön statusta. AEGEE-Contact Joensuun tarkoituk-

sena on edistää Euroopan ihanteita, demokratiaa, ihmisoikeuksia, suvaitsevai-

suutta, rajat ylittävää yhteistyötä, liikkuvuutta, Euroopan integraatiota ja eu-

rooppalaista ulottuvuutta koulutuksessa nuorten eurooppalaisten keskuu-

dessa. AEGEE-Joensuun jäseneksi voi liittyä opiskelija tai vastavalmistunut 18–

35-vuotias henkilö, riippumatta tieteen alasta. Jäsenyys on voimassa vuoden ja 

jäsenyys tulee uusia vuosittain. Hallitus päätti hyväksyä Association des Etats 

Généraux des Εtudiants de l' Europe - Joensuu (AEGEE-Joensuu) kampusjärjes-

töluetteloon. 

 

• 9 § Pääsihteerin rekrytointi. Hallitus päätti, että haastatellaan Marttinen La-

risa (agrologi, tradenomi), Natunen Antti (DI) ja Partanen Ella (YTK). 

 

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 Ada Hyytiäinen on siirtynyt järjestöasiantuntijan tehtävästä viestintä-

suunnittelijan tehtävään, kunnes viestintäsuunnittelijan hakuun laitettu 

paikka on täytetty. 

o Oskari Jalkanen on palkattu järjestöasiantuntijan sijaiseksi ajalle 14.4.–

16.6. 
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• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o UEFin tilavuokrauskäytännöt ja vartijakäynnit 

o ISYYn alumnien alumnitapahtuma Kuopiossa 

o Pelimiitti 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 28.4.2022 klo 10.00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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