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19.9.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 27/2022 

 

Aika:  8.9.2022 klo 10.04–11.47 

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 § Pihlajalinnan hoitajapalvelu, liite 9. ISYYn lakisääteinen työterveyshuolto 

on järjestetty Pihlajalinnassa. Hallitus päätti jatkaa toistaiseksi Pihlajalinnan 

työterveyshoitajan puhelinkonsultaatiopalvelua maksullisenakin. Työterveys-

hoitajan puhelinpalvelun hinta on 20,50 euroa/puhelu 1.10.2022 alkaen. 

 

• 11 § Luottokortin maksurajan nostaminen. Hallitus päätti nostaa Riina 

Pääkkösen luottokortin maksurajaa 2000 euroon. 

 

• 12 § Luottokortin käyttäjänimikkeiden ja maksurajojen täsmennys. Halli-

tus merkitsi Hannele Mirolan nimikkeeksi jäsenpalveluasiantuntijan ja jäsen-

palveluasiantuntijan luottokortin kuukausittainen käyttöraja on 2000 euroa. 

Lisäksi hallitus päätti pääsihteerin kortin käyttörajaksi 2000 e/kk. 

 

• 13 § Vuosijuhlien kutsuvieraat, liite 13. ISYYn vuosijuhla pidetään 29.10.2022 

Kuopiossa. Kutsujen lähettämistä varten on tarpeen vahvistaa kutsuttavien lu-

ettelo. Hallitus päätti esityksen mukaan. 

 

• 14 § Vuosijuhlien illalliskorttien hinnat. Vuosijuhlakutsua varten on päätet-

tävä illalliskorttien hinnat. Edeltävinä vuosina korotus on ollut noin 5 €. Hallitus 

päätti illalliskorttien hinnoiksi 95 € jäsenille ja 120 € muille. Lisäksi hallitus 

päätti, että hallitus sekä vuosijuhlatiimin aktiivit m.l. tapahtumakoordinaattori 

saavat 100 % ja henkilökunta 50 % alennuksen jäsenhinnasta. Edustajiston pu-

heenjohtajisto ja seremoniamestari saavat 100 % alennuksen. 

 

• 15 § Vuosijuhlien ansio- ja kunniamerkkien saajat, liite 15.1 ja 15.2 (sa-

lassa pidettävät). Hallitus päätti myöntää ansio- ja kunniamerkit liitteiden mu-

kaisesti. 

 

• 16 § Mobilepay-maksutoiminnon käyttöönotto. Hallitus päätti, että ISYY ei 

ota käyttöön Mobilepay MyShop -palvelua. Hallitus päätti, että viedään ISYYn 

tuotemyynti Kide.app-portaaliin ja hallitus valtuutti pääsihteerin avaamaan tar-
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vittaessa Kide.appin mahdollisesti vaatima lisäpalvelu ja allekirjoittamaan avaa-

miseen tarvittavat asiakirjat. 

 

• 17 § Opetusministeriön edustajien tapaaminen opiskelijoiden kanssa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa tavata korkeakoulujen henkilöstöä ja 

opiskelijoita sopimuskauden 2021–2024 välitarkastelujen yhteydessä. Henki-

löstön ja opiskelijoiden keskustelutilaisuus järjestetään keskiviikkona 26.10. klo 

12.40–14.00. Hallitus valitsi ISYYn edustajaksi tilaisuuteen Pauliina Ryökäksen, 

Ville-Pekka Timosen ja Sami Tanskasen. Hallitus täydentää neljännen edustajan 

tilaisuuteen myöhemmin. 

 

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 Sami Tanskanen Kuopiossa 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 8 § Talouskatsaus. Hallitus merkitsi talouskatsauksen tiedoksi. 

 

• 10 § Jäsenpalveluasiantuntijan työsopimus. Hallitus siirsi asian seuraavaan 

kokoukseen. 

 

• 18 § (Poistettu kokouksessa). 

 

• 19 § Lähetekeskustelu SYL:n liittokokousmateriaalista, liite 19.1, 19.2 ja 

19.3. Hallitus esittää edustajistolle, että 

o edustajistoryhmät toimittavat kommentteja asiakirjoihin kirjallisesti 

13.9. mennessä pääsihteerille. 

o edustajisto valtuuttaa hallituksen toimittamaan ja koostaman yhteen 

kommenttikierrokselta saadut palautteet ja tekemään ISYYn lausunnon 

SYL:n liittokokousmateriaaleista tehdyn valmistelutyön pohjalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 
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Hallituksen seuraava kokous: 19.9.2022 klo 13 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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