
 

1 

 

25.5.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 18/2022 

 

Aika:  19.5.2022 klo 10.05–18.43 

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 § Viestintäsuunnittelijan valinta, liite 8. Hallitus avasi kokouksessaan 13–

2022 haun viestintäsuunnittelijan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään 

1.8.2022 alkaen. Hakuaika oli 19.4.–3.5.2022, jonka kuluessa tuli seitsemän ha-

kemusta. Hallitus päätti valita viestintäsuunnittelijan tehtävään Ada Hyytiäisen. 

 

• 10 § ISYYn lippu, liite 10.1, 10.2 ja 10.3. Graafikko on tehnyt kolme vaihtoeh-

toa ISYYn uudeksi lipuksi. Hallitus päätti valita vaihtoehdon yksi ISYYn lipuksi. 

Hallitus päätti tilata kaksi lippua, yksi kummallekin kampukselle, Helsingin lip-

putehtaalta. 

 

• 11 § Ukrainalaisten opiskelijoiden vapautus jäsenmaksusta, liite 11 (osit-

tain salainen). Itä-Suomen yliopisto myönsi erilliset opinto-oikeudet liitteessä 

mainituille ukrainalaisille tutkinto-opiskelijoille 1.4.2022–31.7.2024 väliselle 

ajalle äkillisen humanitäärisen kriisin vuoksi. ISYY päätti kokouksessaan 10-

2022, että Ukrainan sodan vuoksi määräaikaisen erillisen opiskeluoikeuden 

saaneet opiskelijat voivat liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. Ukrainalaisten 

opiskelijoiden koordinaattori on esittänyt, että Joensuun ja Kuopioon erillisen 

opinto-oikeuden saaneet ukrainalaiset vapautettaisiin ylioppilaskunnan jäsen-

maksusta. Kyseiset opiskelijat eivät ole voineet liittyä ylioppilaskunnan jäse-

neksi lukukauden alussa, eivätkä näin ollen ole voineet käyttää ylioppilaskun-

nan palveluita. Hallitus päätti, että vapautetaan liitteessä mainitut opiskelijat 

ISYYn jäsenmaksusta kevään 2022 osalta. Se, että opiskelijat eivät ole voineet 

liittyä jäseneksi lukukauden alussa ei johtunut heidän omasta syystään. 

 

• 12 § Suvaksen siistijän rekrytointi, liite 12. Suvaksen siivouksen hankkimista 

ostopalveluna on selvitetty kevään aikana. Selvitystyön ajaksi Suvakselle pal-

kattiin siistijä määräaikaiseen työsuhteeseen. Selvityksen perusteella siivous 

on perusteltua järjestää aiempaan tapaan palkkaamalla siistijä. Hallitus päätti 

avata haun Suvaksen siistijän tehtävään liitteen 12 mukaisesti sekä nimesi rek-

rytointitiimiin puheenjohtaja Sami Tanskasen ja vs. pääsihteeri Hannele Miro-
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lan ja valtuutti heidät hoitamaan mahdolliset haastattelut sekä tekemään esi-

tyksen siistijän valinnasta hallitukselle. 

 

• 13 § ISYY Pride puistojuhlan suunnitelma ja budjetti. ISYY toteuttaa yhteis-

työssä Pohjois-Karjalan Seta ry:n kanssa Pride-puistojuhlan Joensuun Ilosaa-

ressa lauantaina 21.5. Klo 16–19. Puistojuhlan järjestelyistä aiheutuneet kus-

tannukset jaetaan muiden järjestäjätahojen kesken. ISYYn oma osuus puisto-

juhlan kustannuksista on yhteensä korkeintaan 1000 euroa. Kustannuksiin 

kuuluu puistojuhlassa esiintyvän Linnea von Kattendamin palkkiosta kolmas-

osa, lavamonitorin vuokra sekä ääniteknikon palkkio. Hallitus päätti osallistua 

Priden puistojuhlan kuluihin korkeintaan 1000 eurolla ja että kirjataan kulut 

kirjanpitoon hallituksen projektit kustannuspaikalle. 

 

• 14 § ISYYn edustaja Erasmus Student Network Finland ry:n kokoukseen 

NA Online I 2022. ESN Finland ry:n, jonka jäsen ISYY on, kokous National As-

sembly pidetään 22.5.2022 klo 16. Hallitus nimesi Kaisa Rautiaisen ISYYn edus-

tajaksi, edustamaan ISYYn kerhoja ESN Joensuu ja ESN Kuopio, Erasmus Stu-

dent Network Finland ry:n kokoukseen National Assembly 22.5.2022. 

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 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 9 § Hallituksen kannanotto, liite 9. Edunvalvontasektori on valmistellut mie-

lenterveysaiheista kannanottoa. Hallitus päätti, että kannanoton sijaan julkais-

taan kannanottoluonnos mielipidekirjoituksena. 

 

• 17 § Edustajiston kokouksen aikana tehtävät päätökset. Hallitus ei tehnyt 

edustajiston kokouksen aikana päätöksiä. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat 

o Matti Karhunen keskustellut Mikko Sipilän, SAVOTTAn edarin pj:n, yli-

opiston ja amk:n yhteinen tapahtumakalenteri Opiskelijan Itä-Suomen 

kautta suunnitteilla (Kuopio) 

o AMKxUEF festarit olleet keskusteluissa 

o Hallituksen ryhmäytyminen 

o Sijoituskatsaus OP Kirsi Toivanen 25.5. klo 16 
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o Africa day 

o Luonnon monimuotoisuuden päivä 22.5. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 25.5.2022 klo 10 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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