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2.5.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 15/2022 

 

Aika:  28.4.2022 klo 10.03–11.41 

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 § Opiskelijaedustajat kielikeskuksen opettajarekrytointien arvostelu-

lautakuntiin. Kielikeskuksen johtaja Lauri Tolkki on pyytänyt ylioppilaskuntaa 

nimeämään kaksi opiskelijaedustajaa Kielikeskuksen opettajarekrytointien ar-

vostelulautakuntiin. Opiskelijaedustajia on pyydetty kirjoitusviestinnän ja ruot-

sin kielen arvostelulautakuntiin. Hallitus nimesi Kielikeskuksen opettajarekry-

tointien arvostelulautakuntiin opiskelijaedustajiksi Simo Koljosen ja Iida-Maria 

Aunon. 

 

• 9 § Talousvaliokunnan asiantuntijajäsenen nimeäminen. Hallitus nimesi 

talousvaliokunnan asiantuntijajäseneksi yliopistonlehtori Markus Mätön. 

 

• 10 § Ylioppilaskuntien TES, paikallinen palkkaratkaisu, liite 10. PALTA ry:n 

ja YTN ry:n hallinnot ovat hyväksyneet 3.2.2022 saavutetun neuvottelutuloksen 

koskien ylioppilaskuntien työehtosopimusta. Työehtosopimuskausi on 

8.2.2022–31.1.2024. Sopimuksen mukaan palkkaratkaisusta neuvotellaan pai-

kallisesti ja sopimus tehdään kirjallisesti 30.4.2022 mennessä. Pääsihteeri on 

neuvotellut luottamushenkilön kanssa paikallisesta palkkaratkaisusta ja neu-

votteluissa hyväksyttiin sovintoesitys 22.4.2022. Hallitus hyväksyi paikallisen 

palkkaratkaisun. 

 

• 11 § ESN KISA kerhon nimi- ja sääntömuutos, liite 11. ESN KISA -kerhon joh-

tokunnan jäsenet ovat ilmoittaneet, etteivät halua jatkaa enää johtokunnassa. 

Kerhon nimi on tarpeen muuttaa, sillä Kuopioon on perustettu ESN KISA-nimeä 

kantava yhdistys. Hallitus muutti ESN KISA -kerhon nimen muotoon ESN Kuo-

pio ja teki tarvittavat sääntömuutokset. Hallitus totesi, että kerholla ei ole tällä 

hetkellä johtokuntaa eikä toimintaa. 

 

• 12 § Vapaa-aika ja liikunta, tapahtumat ja välinehankinnat, liite 12. Halli-

tus päätti hankkia liitteen 12 mukaisesti liikuntavälineitä ja järjestää liikuntata-

pahtumia. Lisäksi hallitus päätti, että mikäli liikuntatapahtumien järjestämi-

sestä jää rahaa se voidaan käyttää jäsenistön toivomien liikuntavälineiden han-
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kintaan ja/tai liikuntavälineiden hankinnasta jää rahaa se voidaan käyttää lii-

kuntatapahtumien järjestämiseen. 

 

• 13 § Erasmus Student Network KISA ry:n hakemus kampusjärjestöksi, liit-

teet 13.1–13.4. Erasmus Student Network KISA ry on hakenut ISYYltä kampus-

järjestön statusta. Erasmus Student Network KISA ry:n tarkoituksena on tarjota 

sisältöä vaihto-opiskelijoiden arkeen ja mahdollistaa suomalaisten ja kansain-

välisten opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta edistääkseen parempia kansain-

välistymismahdollisuuksia Kuopiossa sekä koko Suomessa. Yhdistyksen varsi-

naiseksi jäseneksi voivat liittyä korkeakouluopiskelijat sekä Erasmus-ohjelman 

alaiset harjoittelijat. Näin ollen voidaan todeta, että toiminta on pääasiallisesti 

opiskelijatoimintaa ja järjestön puheenjohtajan vakuutuksen mukaan yli puolet 

jäsenistä on ISYYn jäseniä. Hallitus hyväksyi Erasmus Student Network KISA 

ry:n kampusjärjestöluetteloon. 

 

• 14 § Korkeakoululiikunnan yhteistyö- ja rahoitussopimus Itä-Suomen yli-

opiston kanssa, liite 14 (salassa pidettävä). ISYY tekee vuosittain sopimuk-

sen Itä-Suomen yliopiston kanssa SYKETTÄ-liikuntapalveluiden toteuttami-

sesta. Hallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen vuodelle 2022. 

 

• 15 § Määräaikaisen liikuntaneuvojan hakukuulutus ja valintatyöryhmän 

valinta, liite 15. Joensuun SYKETTÄ-liikuntapalveluiden SILLAT-hankkeessa on 

varattuna rahaa liikuntaneuvonnan toteuttamiseksi. Lisäksi UEF on myöntänyt 

liikuntaneuvontaan määrärahan. Liikuntaneuvoja voidaan palkata näillä rahoi-

tuksilla 12 kuukauden ajaksi. Hallitus hyväksyi liitteenä 15 olevan hakukuulu-

tuksen ja hakuaikataulun. Hallitus valtuutti Heli Aallon ja Riikka Valkaman hoi-

tamaan rekrytoinnin käytännön toimet ja tekemään esityksen liikuntaneuvo-

jaksi valittavasta henkilöstä ja varahenkilöstä. 

 

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 Edustajistovaalikyselyn tulosten analyysi on valmis, liite 5 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 
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• 16 § Pohjois-Karjalan Seta ry:n Pride-viikon puistojuhlaan osallistuminen. 

Pohjois-Karjalan Seta ry järjestää lauantaina 21.5. Pride-kulkueen jälkeen puis-

tojuhlan Ilosaaressa klo 16–19 osana Pride-viikkoa. Hallitus päätti, että ISYY 

osallistuu Pohjois-Karjalan Seta ry:n järjestämään Pride-puistojuhlaan. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Sähköinen tutkintotodistus ja paperisesta tutkintotodistuksesta luopu-

minen 

o Tietovisa ISYYstä tuutoreille 

o Tapaaminen Osuuspankin kanssa 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 5.5.2022 klo 10 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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