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10.11.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 34/2022 

 

Aika:  27.10.2022 klo 9.02–9.44 

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 § Opintovapaan keskeyttäminen, Hannele Mirola, liite 8 (osittain salai-

nen). Hallitus päätti hyväksyä Hannele Mirolalle ajalle 1.10.2022–30.4.2023 

myönnetyn opintovapaan keskeytys hakemuksen mukaisesti 1.11.2022 alkaen. 

 

• 9 § Tilinkäyttöoikeudet (osittain salassa pidettävä). Osuuspankin tilinkäyt-

töoikeuksia tulee muuttaa henkilövaihdosten vuoksi. Hallitus päätti säilyttää 

laajat käyttöoikeudet Osuuspankin pääkäyttötilille Erja Leinosella. Hallitus 

päätti poistaa 27.10.2022 alkaen pääkäyttäjän oikeudet Antti Natuselta Osuus-

pankin pääkäyttötilille ja antaa pääkäyttäjän oikeudet Hannele Mirolalle 

27.10.2022 alkaen. 

 

• 10 § Eurocard Portal-palvelun päähallinnoijan oikeudet. Hallitus päätti jät-

tää voimaan Eurocard Portal -palvelun pääkäyttäjäoikeuden kirjanpitäjä Erja 

Leinoselle. Hallitus päätti poistaa päähallinnoijan oikeudet 27.10.2022 alkaen 

Antti Natuselta ja myöntää sen 27.10.2022 alkaen vs. pääsihteeri Hannele Mi-

rolalle. 

 

• 11 § Suomi.fi tunnistautuminen. Hallitus päätti poistaa Suomi.fi -valtuudet 

Antti Natuselta 27.10.2022 alkaen ja myöntää Suomi.fi -valtuudet Hannele Mi-

rolalle 27.10.2022 alkaen. 

 

• 12 § Suomen kulttuurirahaston apurahan hakeminen Kuopion ylioppilas-

teatterin liikuteltavaan teatterikalustoon. ISYYn kerho Kuopion ylioppilas-

teatteri (KYT) on hakenut ja saanut syksyllä 2021 Suomen kulttuurirahastolta 

myöntävän päätöksen 5000 € apurahasta liikuteltavaan teatterikalustoon. Asia 

ei ole käynyt ISYYn hallituksen käsiteltävänä ja tästä syystä apuraha on vielä 

nostamatta. Apuraha on nostettavissa kolme vuoden ajan myöntöpäätöksestä 

ja apuraha tulee käyttää viimeisen erän nostohetkestä vuoden kuluessa. Apu-

rahan voi nostaa kerralla tai erissä. Hallitus hyväksyi haetun ja Suomen kult-

tuurirahaston myöntämän avustuksen sillä edellytyksellä, että ennen apurahan 
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nostoa apurahan yhteyshenkilöksi vaihdetaan henkilö, joka on nimetty ylioppi-

lasteatterin tämänhetkiseen johtokuntaan. 

 

• 13 § Syksyn 2022 järjestöpäivien arvontapalkintojen lunastuksen taka-

raja. ISYYn syksyn 2022 järjestöpäivillä järjestettiin kaksi arvontaa, joiden pal-

kinnot sisältävät Suvaksen kokous- ja saunatilojen sekä Lukeman tilojen vuok-

raamisen puoleen hintaan. Hallitus päätti, että syksyn 2022 järjestöpäivien ar-

vontapalkinnot (Suvaksen kokous- ja saunatilojen sekä Lukeman tilojen vuok-

raaminen puoleen hintaan) ovat lunastettavissa 30.5.2023 saakka siten, että 

vuokraukset joihin palkinnot käytetään, toteutuvat viimeistään em. mainittuna 

ajankohtana. 

 

• 14 § Toimeentuloavustushaku vuodelle 2023. ISYY voi vuosittain myöntää 

ainejärjestöille toimeentuloavustuksia. Toimeentuloavustuksen tarkoitus on 

turvata ainejärjestön toiminta taloudellisesti haastavassa tilanteessa. Toimeen-

tuloavustusten yhteydessä kaikille ainejärjestöille myönnetään automaattisesti 

kopiokiintiöt. Toimeentuloavustusta haetaan sähköisellä lomakkeella ja haku-

aika on 1.–14.11.2022. Hallitus päätti avata toimeentuloavustushaun vuodelle 

2023. 

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 Hannele Mirola toimii vs. pääsihteerinä 26.10.2022 alkaen. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 2.11.2022 klo 9 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 


