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9.6.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 20/2022 

 

Aika:  2.6.2022 klo 10.02–11.40 

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: 

• 10 § ISYYn tietotilinpäätös vuodelta 2021, liite 10. ISYYn tietotilinpäätös vuo-

delta 2021 on valmistunut. Hallitus käsitteli ja hyväksyi tietotilinpäätöksen vuo-

delta 2021. Hallitus antaa tietotilinpäätöksen tiedoksi edustajistolle. 

 

• 11 § Itä-Suomen yliopiston auditointi. Arvioinnin toteuttaa kansallinen arvi-

ointineuvosto (KARVI) yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja ylioppilaskunnan 

kanssa. Hallitus valtuutti ylioppilaskunnan asiantuntijat osallistumaan arviointi-

raportin laatimiseen. Lisäksi hallitus valtuutti asiantuntijat toimenpiteisiin, joi-

den avulla voidaan etsiä haastateltavia opiskelijoita arviointiin. Hallitus nimesi 

keskuudestaan Pauliina Ryökäksen yhteyshenkilöksi, joka on arviointiin liitty-

vissä asioissa yhteydessä yliopiston laatukoordinaattoreihin. 

 

• 13 § Kampusviljely. Kampusviljelytoiminta molemmilla kampuksilla on aktivoi-

tumassa. Hallitus varasi kampusviljelytoiminnan käynnistämiseen, taimien, lan-

noitteiden ja harsojen hankintaan 200 euroa/kampus. Kulut kirjataan hallituk-

sen projektit -kustannuspaikalle. 

 

• 15 § Ylioppilaskunnan jäsenyys vaihto-opiskelijoille, joiden opiskeluaika 

Itä-Suomen yliopistossa on alle kolme kuukautta. Aiemmin ylioppilaskun-

nan jäseneksi ovat voineet liittyä vain vaihto-opiskelijat, joiden opintoaika Itä-

Suomen yliopistossa on ollut vähintään kolme kuukautta. Tämä on johtunut 

siitä, että oikeus opiskelijaterveydenhuoltoon on ollut vain opiskelijoilla, joiden 

opinto-oikeus on yli kolme kuukautta. Koska YTHS:tä koskevat lait eivät enää 

koske vaihto-opiskelijoita, alle kolme kuukautta opiskelevilla vaihto-opiskeli-

joilla ei ole enää estettä liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. Hallitus merkitsi tie-

doksi, että kaikki vaihto-opiskelijat voivat jatkossa liittyä ylioppilaskunnan jäse-

neksi. 

 

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

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

sembly Online II pidetään 10.6.2022 klo 17. Hallitus valtuutti ISYYn kerho ESN 
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Joensuun valitsemaan ISYYn edustajan NA Online II 2022 kokoukseen. 

 

• 17 § Liikuntaneuvojan valinta, liite 17. Joensuun SYKETTÄ-liikuntapalvelui-

den SILLAT-hankkeessa on varattuna rahaa liikuntaneuvonnan toteutta-

miseksi. Lisäksi UEF on myöntänyt liikuntaneuvontaan määrärahan. Liikunta-

neuvoja voidaan palkata näillä rahoituksilla 12 kuukauden ajaksi. Hakuajan 

puitteissa saapui 21 hakemusta. Hallitus valitsi liikuntaneuvojan 12 kuukauden 

määräaikaiseen tehtävään Sari Saarelaisen. 

 

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 Maiju Laukkanen jatkaa jäsenpalveluasiantuntijan sijaisena 15.6. 

saakka. 

o Tuija Pasanen esitteli UEF:in toimintamallit varhaiseen välittämiseen ja 

huolen puheeksi ottamiseen sekä opiskelijan häiriökäyttäytymisen seu-

raamuksiin, liitteet 5.1, 5.2 ja 5.3 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 8 § Opiskeluympäristön turvallisuuden raportti. Ylioppilaiden terveydenhoi-

tosäätiön koordinoima työryhmä on arvioinut Itä-Suomen yliopiston opiskelu-

ympäristön terveyden ja turvallisuuden keväällä 2022. Ylioppilaskuntaa työryh-

mässä ovat edustaneet asiantuntijat Koivaara ja Aaltonen. Opiskelijapalvelun 

päällikkö Tuija Pasanen on pyytänyt ylioppilaskuntaa käsittelemään arviointira-

portin. Hallitus kävi läpi Itä-Suomen yliopiston terveyden ja turvallisuuden arvi-

ointiraportin ja merkitsi asian tiedoksi. 

 

• 9 § Talouskatsaus. Neljän kuukauden kirjanpito on valmistunut. Hallitus mer-

kitsi tiedokseen talouskatsauksen. 

 

• 12 § Kommentti SYL ry:n sääntötyöryhmän valmistelemiin sääntömuu-

toksiin. SYL ry on pyytänyt ylioppilaskunnilta lausuntoa työryhmän valmistele-

miin sääntömuutoksiin. ISYY kommentoi sääntömuutosesityksistä seuraavaa: 

o Esitetyt sääntömuutokset ovat pääosin tarkoituksenmukaisia ja hyviä. 

o Esitetyistä vaihtoehdoista ISYY kannattaa esitystä, että liittokokouksen 

edustajien määrä olisi jatkossa 139 liittokokousedustajaa (vaihtoehto 

B). 
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o Lisäksi ISYY kannattaa muutosta, että SYL:n hallitukseen voidaan jat-

kossa valita vain nykyisiä jäsenjärjestöjen jäseniä (vaihtoehto B). 

o Valmisteltujen muutosten lisäksi ISYY esittää, että ylioppilaskunnat voi-

sivat jatkossa nimetä varajäseniä liittokokoukseen ainoastaan järjestyk-

sessä ja mahdollisuudesta henkilökohtaisiin varajäseniin luovuttaisiin. 

 

• 14 § Retikka ry:n avustushakemus, liitteet 14.1 (salainen) ja 14.2 (salai-

nen). Hallitus päätti pyytää Retikalta lisätietoja päätöksenteon tueksi. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o SYL vuosijuhlaan osallistuvien majoitus 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 9.6.2022 klo 10 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 


