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18.8.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 24/2022 

 

Aika:  18.8.2022 klo 10.00 

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 § Puijon MÄKI -kerhon perustaminen Kuopion kampukselle. Puijon MÄKI 

-kerhoa pyydetään rekisteröitäväksi Kuopion kampukselle ja kerhon tarkoituk-

sena on tuoda mäkihyppyä ja siihen läheisesti liittyvää toimintaa opiskelijoiden 

saataville. Kerho haluaa järjestää lajikokeiluja opiskelijoille sekä vapaamuotoi-

sempia illanviettotapahtumia ja tarkoitus on osallistua liikuntailtapäivään. Hal-

litus päätti hyväksyä Puijon MÄKI -kerhon Kuopion kampukselle ja myönsi ker-

holle toimintaraha 700 euroa. 

 

• 9 § Erasmus Mundus PSRS -ohjelman opiskelijoiden vapautus ylioppilas-

kunnan jäsenmaksusta, liite 9 (osittain salainen). Hallitus myönsi jäsen-

maksuvapautuksen syyslukukaudeksi 2022 liitteessä luetelluille opiskelijoille. 

Jäsenmaksuvapautuksen edellytyksenä on, että opiskelija ei ole lainkaan Suo-

messa syyslukukauden 2022 aikana. 

 

• 10 § Kotikansainvälistymishankkeen avaaminen, liite 10. ISYYn toiminta-

suunnitelmaan 2022 on kirjattu seuraavaa: ”ISYY tarjoaa ainejärjestöille mah-

dollisuuden hakea avustusta kotikansainvälistymistä edistävään tapahtumaan 

vuosittain”. Kevään haussa ei tullut tarpeeksi tasokkaita hakemuksia, joten 

avustukseen varattua rahaa jäi jäljelle. Hallitus päätti avata hankkeen uudel-

leen liitteen mukaisesti. Hakuaika on 18.8.-18.9.2022 ja myönnettävä avustus 

on syksyllä 300 €/hanke. Enintään kaksi hanketta voi saada avustuksen. Lisäksi 

hallitus valtuutti kv-koordinaattorit tekemään esityksen hallitukselle avustuk-

sen saajista. 

 

• 13 § Opintovapaahakemus, Hannele Mirola, liite 13, osittain salainen. Hal-

litus päätti esityksen mukaan. 

 

• 14 § Jäsenpalveluasiantuntijan opintovapaan sijaisuuden täyttäminen, 

liite 14. Hallitus hyväksyi hakukuulutuksen sekä päätti avata haun mainittuun 

tehtävään. Hallitus valitsi rekrytointiryhmään Sami Tanskasen, Antti Natusen ja 

Hannele Mirolan. 



 

2 

 

• 15 § Yhteistyösopimukset ravintoloiden kanssa Kuopioon ja Joensuuhun, 

liite 15. Hallitus päätti, että Joensuussa jatketaan sopimusta PKO:n kanssa ja 

Kuopiossa solmitaan sopimus Vararengasravintoloiden kanssa. Sopimukset 

ovat kaksivuotisia. Lisäksi hallitus valtuutti tapahtumatuottajan neuvottele-

maan esitystä paremmista ehdoista. 

 

• 16 § ISYYn edustaja ISYY Alumnit ry:n syyspäiville. ISYY Alumnit ry on kutsu-

nut ISYYstä edustajan syyspäivilleen 17-18.9.2022 Iittiin. Hallitus valitsi edusta-

jaksi Jimi Virkkalan. Hallitus päätti, että ISYY korvaa matka- ja mahdolliset ma-

joituskulut ja ne kirjataan hallituksen toiminnan alle. 

 

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

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

sembly Online III pidetään 22.8.2022 klo 17. Hallitus valtuutti ISYYn kerho ESN 

Joensuu valitsemaan ISYYn edustaja NA Online III 2022 kokoukseen. Hallitus 

myös valtuutti ESN Joensuun ja ESN Kuopion valitsemaan jatkossa ISYYn edus-

tajan ESN Finlandin kokouksiin. 

 

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 Jäsenistölle avataan mahdollisuus ehdottaa huomionosoituksia vuosi-

juhlille 2022. 

o Kampuskoordinaatioryhmät 6.10. ja 25.11. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 11 § Toinen kommenttikierros SYL ry:n sääntötyöryhmän valmistelemiin 

sääntömuutoksiin. SYL ry on pyytänyt ylioppilaskunnilta toista lausuntoa työ-

ryhmän valmistelemiin sääntömuutoksiin. Hallitus päätti, että ISYY kommentoi 

sääntömuutosesityksistä seuraavaa: 

o Esitetyistä vaihtoehdoista ISYY kannattaa esitystä, että liittokokouksen 

edustajien määrä olisi jatkossa aina 139 liittokokousedustajaa (vaihto-

ehto B). 

o Esitetyistä vaihtoehdoista ISYY kannattaa esitystä, että yksi liittokokous-

edustaja voi käyttää enintään yhtä valtakirjaa kerrallaan (vaihtoehto A). 

o Esitetyistä vaihtoehdoista ISYY kannattaa esitystä, että jatkossa jäsen-

järjestöt voivat lähettää liittokokoukseen varaedustajia enintään puolet 
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varsinaisten delegaattien määrästä (vaihtoehto B). 

 

• 12 § SYL-hallitukseen ISYYn ehdokas, esitys edustajistolle. ISYYn hallitus voi 

esittää edustajistolle ISYYn ehdokasta Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n 

hallitukseen. Ehdokkaaksi voi asettua myös viimeistään ISYYn edustajiston ko-

kouksessa 29.9.2022. SYL ry:n hallitus tullaan valitsemaan vuoden 2022 liitto-

kokouksessa 18−19.11.2022. Hallitus päätti esittää edustajistolle, että Pauliina 

Ryökäs asetetaan ISYYn ehdokkaaksi SYL:n hallitusvaalissa. 

 

• 17 § ISYY-esite, JS-Suomi. JS-Suomi on tuottanut viidelle muulle yo-kunnalle 

esittelymateriaalin, joka on informatiivinen ja ajanmukainen sekä yo-kunnalle 

maksuton. ISYYllä on tavoitteena kehittää viestintää ja tarjottu maksuton ja 

ammattimainen esite palvelee tätä tavoitetta. Hallitus jatkaa selvitystyötä JS- 

Suomen kanssa esitteen valmistamiseksi. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 25.8.2022 klo 10 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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