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10.5.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 16/2022 

 

Aika:  5.5.2022 klo 10.04–11.14 

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 § Vuosijuhlatiimihaun avaaminen, liite 8. Hallitus päätti käynnistää haun 

vuosijuhlatiimiin, joka ryhtyy valmistelemaan 29.10.2022 pidettäviä vuosijuhlia. 

 

• 9 § Määräaikaisen liikuntaneuvojan rekrytointitiimin täydentäminen. 

Hallitus nimesi kolmanneksi jäseneksi rekrytointitiimiin Hannele Mirolan sa-

moin valtuuksin kuin aiemmin nimetyt Aalto ja Valkama. 

 

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 Viestintäsuunnittelijahaku päättyi. Hakuaikana tuli 7 hakemusta. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 11 § Säätiötyöryhmän esitykset hallitukselle. Hallitus päätti esittää edusta-

jistolle, että se käy lähetekeskustelun säätiön perustamisesta. Säätiön tarkoi-

tuksena olisi: “Säätiön tarkoituksena on tukea Itä-Suomen yliopiston ylioppilas-

kunnan (myöhemmin ISYY) jäsenten sekä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskun-

nan tarkoitusta tukevien yhdistysten toimintaa (myöhemmin edunsaajat). Sää-

tiön tehtävänä on lisäksi edistää edunsaajien tieteellistä ja taiteellista sivistystä 

sekä toimia edunsaajien yhdyssiteenä ja edistää heidän sosiaalisia ja henkisiä 

pyrkimyksiä. Säätiö voi tukea edunsaajien hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntatoi-

mintaa, sekä antaa näille taloudellista tukea. Säätiö voi myös antaa ISYYn jäse-

nille opintoja tukevia stipendejä.” 
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Hallitus antaa talousvaliokunnan tehtäväksi valmistella edustajistolle esityksen 

säätiölle annettavan peruspääoman suuruudesta. Säätiön toimintaedellytykset 

tulee turvata riittävän suurella peruspääomalla. Lisäksi hallitus pyytää sääntö-

valiokuntaa tekemään esityksen säätiön säännöistä ylioppilaskunnan edustajis-

tolle. Ennen periaatepäätöksen hyväksymistä edustajistolle pyydetään asian-

tuntijalausunnot ISYYn tilintarkastajalta sekä yliopiston lakiosastolta ja muilta 

hyväksi katsotuilta tahoilta. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o SYL liittokokous ja onko ISYYllä ehdokas SYL:n hallitukseen vuodelle 

2023. 

o Iltakoulu SYL:n liittokokouksesta. 

o Hallituksen vapaamuotoinen kokoontuminen. 

o Lauantain 7.5. haastattelut ja aikataulut. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 12.5.2022 klo 10 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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