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9.8.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 23/2022 

 

Aika:  4.8.2022 klo 10.14–10.58 

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 § ISYYn edustajan valinta Pohjois-Karjalan maakuntaliiton koulutusryh-

mään. ISYYtä on pyydetty nimeämään edustajansa Pohjois-Karjalan maakunta-

liiton koulutusryhmään. Koulutusryhmän kokouksissa käsitellään ajankohtaisia 

asioita koulutussektorilta sekä käynnistetään tarvittaessa erilaisia työryhmiä. 

Ryhmän tehtäviin kuuluu myös koulutusstrategian laadinta maakuntaan. Halli-

tus valitsi edustajaksi Laura Kangasojan. 

 

• 9 § Kampuskehitys, opiskelijoiden edustajat. Kampuskehitystyössä on toi-

minallisuus- ja synergiatarkastelun päivitys. Työpajatyötä varten on kutsuttu 2–

3 opiskelijoiden edustajaa. Hallitus valitsi kampuskehitykseen Jimi Virkkalan, 

Laura Kangasojan ja Pauliina Ryökäksen. 

 

• 10 § Henkilöstöasia/Mirola, liite 10 (salassa pidettävä). Hallitus päätti esi-

tyksen mukaisesti. 

 

• 12 § Sosiaali- ja terveysministerin vierailu Joensuussa 29.8.2022. Sosiaali- ja 

terveysministeri Hanna Sarkkinen vierailee Joensuussa 29.8. Joensuun vasem-

miston puheenjohtaja Maija Kuivalainen on esittänyt ISYYn hallitukselle, että 

ministeri voisi osallistua yliopiston kampuksella keskusteluun opiskelijoiden 

sosiaali- ja terveyspalveluiden, erityisesti mielenterveyspalveluiden, aihepii-

ristä. Ehdotuksena on, että ISYY olisi mukana järjestämässä keskustelutilai-

suutta, johon mahdollisesti kutsuttaisiin mukaan edustajat myös esimerkiksi 

yliopistolta sekä YTHS:ltä. Hallitus päätti, että ISYY on mukana tapahtumassa 

järjestäjän roolissa. Lisäksi hallitus päätti, että ISYY käyttää tapahtumaan enin-

tään 100 euroa. 

 

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. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 11 § Sääntömuutos (45 §). Hallitus pyytää sääntövaliokuntaa tarkastelemaan 

sääntöjä 45 §:n osalta ja tekemään tarvittavat muutosehdotukset edustajis-

tolle. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Loppuvuoden kokous- ja aamukouluajat 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 12.8.2022 klo 12.30 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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