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14.11.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 36/2022 

 

Aika:  10.11.2022 klo 13.02–13.43 

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 § Ampumahiihdon maailmancupin markkinointiin liittyvä kilpailu aine-

järjestöille. ISYY, SYKETTÄ Joensuu sekä SILLAT-hanke ovat mukana markkinoi-

massa opiskelijoille 29.11.–1.12. Kontiolahdella järjestettävää ampumahiihdon 

maailmancupia. Tapahtuman markkinoinnin tehostamiseksi toteutetaan Joen-

suun ainejärjestöille kilpailu, jossa ainejärjestö, joka saa prosentuaalisesti eni-

ten houkuteltua jäseniään mukaan tapahtumaan, voittaa Suvaksen kokous- ja 

saunatilan haluamalleen illalle sekä koko tilan siivouksen veloituksetta. Palkin-

non arvo on korkeintaan 245 euroa. Hallitus hyväksyi kilpailun palkinnon: Su-

vaksen kokous- ja saunatila siivouksella kevätlukukauden 2023 aikana yhdeksi 

illaksi käyttöön veloituksetta. Palkinto on käytettävä 31.5.2023 mennessä. 

 

• 10 § Opiskelijajäsenten nimeäminen Kielikeskuksen tehtäväntäytön ope-

tusnäytteen arvostelulautakuntiin. Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 

mukaan jokaisella opetustehtävää hoitavalta henkilöltä Itä-Suomen yliopis-

tossa edellytetään vähintään hyvää opetustaitoa. Itä-Suomen yliopiston kieli-

keskus on täyttämässä kolmea opetustehtävää. Tehtävien täyttöä varten ollaan 

perustamassa kolmea arvostelulautakuntaa, joiden tehtävänä on arvioida haki-

joiden opetustaito ja antaa tästä arvionsa. Kielikeskuksen johtaja Lauri Tolkki 

on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään kuhunkin arvostelulautakuntaan yh-

den opiskelijajäsenen. Hallitus nimitti Samuli Lipposen opiskelijajäseneksi eng-

lannin kielen yliopisto-opettajan 2 v ja englannin kielen yliopistonlehtorin 7 kk 

määräaikaisten tehtävien täytön arvostelulautakuntiin ja Leevi Haaviston vuo-

rovaikutusosaamisen tehtäväntäytön arvostelulautakuntaan. 

 

• 11 § Chess Club -kerhon perustaminen Joensuun kampukselle, liite 11.1, 

11.2 ja 11.3. ISYYlle on saapunut Chess Club -kerhon rekisteröintilomake tarvit-

tavine liitteineen. Chess Club -kerhoa pyydetään rekisteröitäväksi Joensuun 

kampukselle ja kerhon tarkoituksena on tuoda shakin pelaamiseen ja siihen 

läheisesti liittyvää toimintaa opiskelijoiden saataville. Kerho haluaa järjestää 

vapaamuotoisempia illanviettotapahtumia. Hallitus päätti hyväksyä Chess Club 

-kerhon Joensuun kampukselle. 
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• 12 § ISYYn SILLAT II-ohjausryhmän puheenjohtajan valinta ja ohjausryh-

män kokoonpanon vahvistaminen. UEF:n ja ISYYn SILLAT -hanke sai jatkora-

hoituksen vuoden 2023 loppuun saakka. SILLAT I -hankkeella oli ohjausryhmä. 

Ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa hankkeen etenemistä. Sen tarkoituksena 

on auttaa hanketta tavoitteiden saavuttamisessa ja ohjata hankkeen sisällöl-

listä toteuttamista. Hallitus päätti valita SILLAT II -hankkeen työryhmään henki-

löstön edustajiksi Ada Hyytiäisen, Pekka Koivaaran, Salla Haapavaaran ja Remo 

Saariston ja hallituksen jäsenistä Matti Karhusen, Pauliina Ryökäksen, Ville-

Pekka Timosen ja Laura Kangasojan. Hallitus nimesi ohjausryhmän puheenjoh-

tajaksi Sami Tanskasen. 

 

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 Plausible, verkkosivustatistiikan seuranta 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 9 § Periferiakannanotto, liite 9. Periferiaylioppilaskunnat (ISYY, JYY, LYY, OYY, 

VYY sekä LTKY) ovat valmistelemassa yhteistä kannanottoa ”Alueelle ei jäädä 

ilman työllistymismahdollisuuksia - tarvitsemme lisää rahoitusta opiskelijoiden 

harjoitteluihin!”, jossa vaaditaan työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) korvamer-

kittyä lisärahoitusta ohjattujen ja palkallisten korkeakouluharjoittelupaikkojen 

lisäämiseen. Hallitus päätti, että ISYY osallistuu kannanottoon. Lisäksi hallitus 

päätti merkitä kannanottoon lisätietojen antajaksi puheenjohtaja Sami Tanska-

sen. 

 

• 13 § ISYYn edustajan nimeäminen YTHS itäisen alueen johtokuntaan. Yli-

oppilaiden terveydenhoitosäätiö on johtosääntönsä mukaan jaettu viiteen toi-

minta-alueeseen, joista ISYY kuuluu itäiseen alueeseen. Kullakin alueella on 

oma johtokuntansa. Johtokuntaan kuuluu vähintään kuusi ja enintään kahdek-

san jäsentä, joista 2–4 on edustettava alueensa ylioppilaskuntia ja opiskelija-

kuntia. Johtokunnat eivät tee päätöksiä eivätkä kanna taloudellista vastuuta, 

mutta ne toimivat alueen ja palveluyksiköiden yhteistyöeliminä. Hallitus nimitti 

LL, terveystieteiden maisteriopiskelija Hannamari Vilhusen YTHS itäisen johto-

kunnan opiskelijajäseneksi toimikaudelle 2023–2024 ja esittää asiaa YTHS:n 

hallituksen vahvistettavaksi. 
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• Muu mahdollinen asia 

o Joensuun hallitushuoneen käyttö 

o Airutnauhat ja lipunkantovyöt 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 15.11.2022 klo 10 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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