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9.11.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 35/2022 

 

Aika:  4.11.2022 klo 11.02–12.40 

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 § Pääsihteerin sijainen. Hallitus nimesi pääsihteerin toimeen sijaiseksi Han-

nele Mirolan hoitamaan pääsihteerin tehtäviä, kunnes uusi pääsihteeri on 

sääntöjen mukaisesti valittu. 

 

• 9 § Pääsihteerirekrytoinnin aikataulu ja käytännöt, liite 9. Hallitus päätti 

seuraavasti: 

o Hallitus avaa haun pääsihteerin tehtävään ajalle 4.11.–4.12.2022 klo 

23.59.  

o Hallitus nimesi rekrytointiryhmään edustajiston puheenjohtajan, halli-

tuksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan, vs. pääsihtee-

rin, henkilöstön edustajan sekä hallituksen jäsenistä Pauliina Ryökäs, 

Laura Kangasoja ja Sonja Soinne. 

o Rekrytointiryhmä perehtyy hakemuksiin hakuajan päätyttyä ja tekee 

hallitukselle esityksen haastateltavien valinnasta.  

o Hallituksen kokouksessa 8.12. valitaan haastateltavat. Haasteltavaksi 

valitaan 3–5 parasta ehdokasta hakemusten perusteella.  

o Hallitus ja edustajiston puheenjohtaja haastattelevat ehdokkaat 10.12. 

Joensuussa, siten että edustajiston ja rekrytointiryhmän jäsenet voivat 

tulla paikalle seuraamaan haastatteluja. Hakemukset ja cv:t ovat edus-

tajiston jäsenten luettavana ISYYn toimistoilla hakuajan päättymisen 

jälkeen 7.12. alkaen. 

o Hallitus tekee edustajistolle esityksen valinnasta kokouksessaan 13.12. 

o Valinta uudesta pääsihteeristä tehdään 13.12. edustajiston kokouk-

sessa. 

o Hallitus hyväksyi hakukuulutuksen. Hakukuulutus liite 9. 

 

Hallitus vie edustajiston 5-2022 päätöksen mukaisesti edustajistolle tie-

doksi hakukuulutuksen. Hallitus vie edustajistolle tiedoksi hakuprosessin 

aikataulut. Hallitus vie edustajistolle tiedoksi pääsihteerin sijaisen. 
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• 10 § Pääsihteerin hakukuulutukset Karjalaisessa ja Savon Sanomissa & 

kustannukset, liite 10. Hallitus päätti julkaista ilmoitukset maakuntalehdissä 

digiversioina ja hyväksyi niistä aiheutuneet kustannukset liitteen mukaisesti. 

Lisäksi hallitus valtuutti pääsihteerin hoitamaan asian. 

 

• 13 § Opiskelijaedustajan nimeäminen Helena Vuorenmiehen säätiön hal-

litukseen. Hallitus nimitti terveystieteiden maisteriopiskelija Petri Niinisalon 

opiskelijaedustajaksi Helena Vuorenmiehen säätiön hallitukseen toimikaudelle 

2023–2024. 

 

• 14 § Jäsenmaksuvapautus, liite 14 (salassa pidettävä). Hallitus päätti va-

pauttaa liitteessä mainitun Clinical Linguistics -maisteriohjelmassa opiskelevan 

opiskelijan syyslukukauden 2022 jäsenmaksusta. Edellytyksenä on, ettei opis-

kelija ole lainkaan Suomessa lukukauden aikana. 

 

• 15 § ISYYn SILLAT I-hankkeen alijäämä. ISYYn SILLAT I-hanke on päättynyt 

31.10.2022, ja Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä 66 000 euron erityis-

avustus ylitettiin ja hankkeen tulos jäi alijäämäiseksi. Hankesopimuksessa on 

osoitettu, että hankkeen osatoteuttajan tulee maksaa alijäämä. Hallitus päätti 

kirjata ISYYn SILLAT I-hankkeen alijäämän, noin 500 euroa, ISYYn kuluksi kus-

tannuspaikalle hallituksen projektit. 

 

• 16 § SYL liittokokouksen 2022 tarkkailijan nimeäminen. Hallitus on kokouk-

sessaan 30-2022 14 § nimennyt liittokokouksen tarkkailijaksi pääsihteerin. Hal-

litus päätti nimetä pääsihteerin sijaan Ada Hyytiäisen liittokokouksen tarkkaili-

jaksi. 

 

• 17 § Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekunta-

neuvoston täydentäminen. Hallitus totesi Siiri Peltosen eronneeksi yhteis-

kuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenyy-

destä ja nimitti Antton Gustafssonin tämän tilalle uudeksi varsinaiseksi jäse-

neksi. Gustafssonin varajäsenenä jatkaa Anna Brentnall. 

 

• 18 § Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston täydentäminen. Halli-

tus totesi Matias Kuutin eronneeksi filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvos-

ton jäsenyydestä ja nimitti Janina Baljashkinin tämän tilalle Mariam Kukkohovin 

henkilökohtaiseksi varajäseneksi. 

 

• 19 § Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvos-

ton täydentäminen. Hallitus totesi Marisanna Vepsän eronneeksi luonnontie-

teiden ja metsätieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenyydestä ja nimitti Teppo 

Pitkäsen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Busurat Mudashirun. 
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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. 

o Henkilöstöasia 

o Remo Saaristo on aloittanut Kuopiossa järjestöasiantuntijan sijaisena. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 11 § ISYYn 2023 talousarvioesityksen käsittely, liite 11.1 ja 11.2. Hallitus kä-

sitteli talousarvioesityksen ja vie sen edustajistolle lähetekeskusteluun. 

 

• 12 § ISYYn jäsenmaksu vuodelle 2023–2024. Hallitus esittää edustajistolle: 

o Perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu 75 € (Syksy 2023 37 €, Kevät 

2024 38 €). Kahdessa erässä maksettuna syksy 2023 39 € ja kevät 2024 

40 €, maksutapalisä 2 €/erä. 

o Jatko-opiskelijan jäsenmaksu 58 € (syksy 2023 28,50 € ja kevät 2024 

29,50 €). Kahdessa erässä maksettuna (30,50 € ja 31,50 €). 

o Perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksun maksavat myös jäseneksi liitty-

vät vaihto-opiskelijat, tilauskoulutusopiskelijat sekä tutkintoa täydentä-

vät opiskelijat, joiden opiskelu on tutkintoon johtavaa ja päätoimista. 

Jatko-opiskelijan jäsenmaksun maksavat myös jäseneksi liittyvät jatku-

van oppijan opinto-oikeudella opiskelevat opiskelijat. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Hallitusehdokkaiden videot 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 10.11.2022 klo 10 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 


