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16.5.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 17/2022 

 

Aika:  12.5.2022 klo 10.02–10.44 

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 § Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston täydentäminen. Emmi 

Rajavuori on pyytänyt eroa filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostosta. 

Hallitus myönsi Emmi Rajavuorelle eron filosofisen tiedekunnan tiedekunta-

neuvoston varajäsenyydestä ja nimitti Sarah Duncanin Tanja Rissasen henkilö-

kohtaiseksi varajäseneksi vuoden 2023 loppuun kestävälle toimikaudelle. 

 

• 9 § MSc European Forestry -ohjelman opiskelijoiden vapautus ylioppilas-

kunnan jäsenmaksusta, liite 9 (salainen). MSc European Forestry -maiste-

riohjelma on Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston koordinoima mais-

teriohjelma, jossa opiskelijat opiskelevat ainoastaan ensimmäisen lukuvuoden 

Joensuussa ja muut lukukaudet jossakin European Forestry –ohjelman konsor-

tioon kuuluvassa yliopistossa Euroopassa. Hallitus myönsi jäsenmaksuvapau-

tuksen lukuvuodelle 2022–2023 tai kevätlukukaudelle 2023 liitteessä luetelluille 

MSc European Forestry -maisteriohjelman opiskelijoille. Jäsenmaksuvapautuk-

sen edellytyksenä on, että opiskelija ei ole lainkaan Suomessa sinä aikana, jolle 

jäsenmaksuvapautus on myönnetty. 

 

• 10 § ISYYn edustajan valinta Taitava opettaja 2022 hakemusten arviointi-

ryhmään. Akateeminen rehtori on avannut Taitava opettaja 2022 -haun. Arvi-

ointiryhmään kuuluu Taitava opettaja -palkinnoista annetun päätöksen (UEF 

dnro 609/01.08.01/2022) mukaan kaksi ISYYn edustajaa. ISYYtä on pyydetty ni-

meämään kaksi varsinaista arvioijaa ja heille varahenkilöt ma 16.5. mennessä. 

Hallitus nimesi edustajiksi Taitava opettaja 2022 arviointiryhmään Matti Karhu-

sen ja Saara Myllysen ja varalle Sami Tanskasen ja Jimi Virkkalan. 

 

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: 
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• Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat. 

o Talouskatsaus tammi-maaliskuu 

o Viestintäsuunnittelijan hakuaika on päättynyt. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 11 § Lähetekeskustelu SYL ry:n aloitekierros, liite 11. Suomen ylioppilas-

kuntien liitto ry, jonka jäsen ISYY on, on avannut aloitekierroksen ennen varsi-

naisen liittokokouksen liittokokousmateriaalien julkaisua. Aloitekierroksella 

SYL:n jäsenylioppilaskunnan on mahdollisuus tehdä aloite joko vuoden 2023 

toimintasuunnitelmaan tai muutokseksi voimassa olevaan linjapaperiin. Aloit-

teella voi kertoa myös asioita, joita SYL:n hallituksen tulisi jäsenylioppilaskun-

nan mielestä ottaa huomioon liittokokousmateriaalien valmistelussa. 

 

Hallitus esittää edustajistolle, että: 

o edustajisto käy lähetekeskustelun mahdollisuudesta jättää jäsenaloite 

aloitekierroksella vuoden 2022 liittokokousmateriaaleihin. 

o mikäli edustajisto katsoo tarpeelliseksi, edustajisto valtuuttaa hallituk-

sen tekemään jäsenaloitteen tarpeelliseksi katsomastaan aiheesta/ai-

heista vuoden 2022 liittokokousmateriaaleihin. 

 

• 12 § Vastaus Opiskelijoiden liikuntaliitolle, liite 12. Opiskelijoiden liikunta-

liitto OLL ry on tekemässä työtä löytääkseen tulevaisuuteen jäsenyysmallin, 

jolla voivat kasvattaa jäsenyysastetta. Tänä vuonna tavoitteena on tuottaa liit-

tokokoukselle selonteko mahdollisista jäsenyysmalleista ja käydä laajempaakin 

keskustelua liiton tulevaisuudesta. Tähän liittyen OLL kerää jäsenien ja ei jä-

senten ajatuksia toiminnastaan. Hallitus hyväksyi vastaukset OLL:n kysymyk-

siin. 

 

• 13 § Pääsihteerin rekrytointi, liite 13. Hallitus esittää edustajistolle, että pää-

sihteerin tehtävään valitaan Antti Natunen ja varahenkilöä ei valita. Perustelut: 

Kelpoisuus- ja soveltuvuusvaatimukset ainoana täytti Antti Natunen vahvalla 

kokemuksella esihenkilötyöstä, tehtävään soveltuvalla koulutuksella sekä mo-

nipuolisella työkokemuksella hallinto- ja taloustehtävistä. Hallitus arvioi haas-

tattelussa esiin tulleita toimen täyttämisen kokonaisarviointiin perustuvia asi-

oita hakijan valintaa puoltavina. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Sidosryhmäseuranta viedään edustajistolle tiedoksi. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 
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Hallituksen seuraava kokous: 19.5.2022 klo 10 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 


