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10.11.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 31/2022 

 

Aika:  13.10.2022 klo 10.04–12.03 

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: 

• 12 § Korkeakoululiikunnan sopimus v. 2023, liite 12. UEF:in ja ISYYn välillä 

on yhteistyötä mm. korkeakouluopiskelijoille suunnatun liikuntapalvelun muo-

dossa. Sopimus kattaa liikuntatoiminnan rahoittamisen ja palvelutuotannon 

kuvauksen. Tähän liittyvän sopimuksen uudistaminen on nyt ajankohtainen 

tulevalle kalenterivuodelle 2023. Hallitus hyväksyi UEF:in kanssa tehtävän kor-

keakoululiikuntasopimuksen ja valtuutti hallituksen puheenjohtajan ja pääsih-

teerin allekirjoittamaan sopimuksen. 

 

• 14 § Kunniakirjojen saajat, liite 14. Hallitus hyväksyi kunniakirjat jaettavaksi 

vuosijuhlilla saajille, jotka on mainittu liitteellä 14.  

 

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 Järjestöpäivät ovat olleet kuluvalla viikolla. 

o Tulostinten kilpailutus tuottaa tulosta. 

o Työntekijän sähköpostin avaaminen työnantajan toimesta (Lex Nokia) - 

toimintaohje. 

o UEF-tekniikan koulutuksen aloitukseen liittyen kiltayhteydenotto. 

o Viikolla 42 toimistot ovat kiinni. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 
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• 8 § Vuoden 2023 toimintasuunnitelmaluonnoksen käsittely, liite 8. Hallitus 

hyväksyi toimintasuunnitelmaluonnoksen. 

 

• 9 § ISYYn v. 2023 talousarvioluonnoksen käsittely, liite 9. Hallitus esittää 

edustajistolle, että edustajisto käy lähetekeskustelun talousarvioluonnoksesta. 

 

• 10 § ISYYn jäsenmaksu lukuvuodelle 2023–2024, liite 10. Hallitus esittää 

edustajistolle:  

o ISYYn jäsenmaksu perustutkinto-opiskelijoille lukuvuonna 2023–2024 

on 73 euroa. Jäsenmaksu lukukausittain maksettuna on syyslukukau-

delta 36 euroa ja kevätlukukaudelta 37 euroa. Perustutkinto-opiskelijan 

jäsenmaksun maksavat myös jäseneksi liittyvät vaihto-opiskelijat, ti-

lauskoulutusopiskelijat sekä tutkintoa täydentävät opiskelijat, joiden 

opiskelu on tutkintoon johtavaa ja päätoimista. 

o Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu lukuvuonna 2023–2024 on 56,50 eu-

roa. Jäsenmaksu lukukausittain maksettuna on syyslukukaudelta 28 eu-

roa ja kevätlukukaudelta 28,50 euroa. Jatko-opiskelijan jäsenmaksun 

maksavat myös jäseneksi liittyvät vaihdossa olevat jatko-opiskelijat 

sekä jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevat opiskelijat. 

o Lisäksi hallitus esittää, että päätös jäsenmaksusta astuu voimaan heti 

pykälän käsittelyn jälkeen ja voidaan tarkistaa erikseen ennen kokouk-

sen pöytäkirjan tarkistamista sekä lähettää UEF:n rehtorille vahvistetta-

vaksi. 

 

• 11 § Yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyntä, liite 11. Hallitus hyväksyi 

ISYYn yhdenvertaisuussuunnitelman esitettäväksi edustajistolle. 

 

• 13 § Katsaus ISYYn strategiaan kuluneen vuoden ajalta, liite 13. Edustajisto 

on hyväksynyt ISYYlle strategian vuosille 2021–2024 kokouksessaan 5-2020. 

Hallitus ja pääsihteeri ovat keränneet strategian toteumatietoja kuluvalta vuo-

delta mittaristoa hyödyntäen. Hallitus kävi läpi keskustellen katsauksen strate-

gian toteumasta vuodelta 2022 ja vie katsauksen tiedoksi edustajiston kokouk-

seen. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 27.10.2022 klo 10 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 


