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8.9.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 26/2022 

 

Aika:  1.9.2022 klo 10.02–11.20 

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: 

• 9 § Sijaisuus/järjestöasiantuntija, hakukuulutus, liite 9. Järjestöasiantuntija 

jää vanhempainvapaalle 3.11. Alustava vapaan kesto on 31.7.2023 saakka. Hal-

litus hyväksyi hakukuulutuksen julkaistavaksi sekä sijaisuuden haun avatta-

vaksi 2.9.2022−20.9.2022. Hallitus valitsi rekrytointiryhmään Jimi Virkkalan, 

pääsihteerin, Liisa Kainulaisen ja Sonja Sointeen. 

 

• 10 § ISYYn edustus UEF:in kriisiryhmään. UEF:illa on ollut aiemmin molem-

milla kampuksilla omat kriisiryhmät, joihin ISYYltä on ollut nimettynä edustajat. 

Jatkossa UEF:illa on yksi molempien kampusten yhteinen kriisiryhmä, johon 

ISYYtä on pyydetty nimeämään yksi edustaja ja hänelle varahenkilö. Hallitus 

valitsi ISYYn edustajaksi pääsihteerin ja selvittää vielä varahenkilöjärjestelyjä. 

 

• 11 § Riskienhallintasuunnitelma, liite 11. Hallitus hyväksyi riskienhallinta-

suunnitelman ISYYn sisäiseen käyttöön. 

 

• 12 § Yhteistyö JS Suomi, liite 12.1–12.3. Mainosyhtiö JS Suomi on tarjonnut 

yhteistyötä siten, että he myyvät mainospaikkoja ja ISYY saa itselleen tiedotus-

lehtisen, joka on käytettävissä nettisivulle upotettuna ja painettuna (1500 kpl). 

Hallitus päätti, että ISYY ei lähde yhteistyöhön JS Suomen kanssa esitehankin-

nassa. 

 

• 13 § Henkilöstöasia (salassa pidettävä). Hallitus päätti esityksen mukaan. 

 

• 14 § Kaupunkisuunnistuksen asukilpailun palkinto. Kaupunkisuunnistus 

järjestetään Joensuussa ja Kuopiossa 8.9.2022. Opiskelijoiden pyynnöstä val-

mistelutiimin on tarkoitus lisätä ohjelmaan asukilpailu. Lisäksi rastinpitäjille ha-

lutaan järjestää pieni evästarjoilu. Hallitus myönsi asukilpailun palkintoja var-

ten rahoitusta hallituksen projektit -budjettikohdasta 370 €. Lisäksi hallitus vas-

taa evästarjoilun hankinnoista ja muista järjestelyistä. 
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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. 

 

• 8 § Talouskatsaus. Hallitus päätti siirtää talouskatsauksen seuraavaan ko-

koukseen. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o ISYY osallistuu kastajaisiin tai rastien pitoon, jos ainejärjestöt pyytävät. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 8.9.2022 klo 10 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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