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24.11.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 38/2022 

 

Aika:  17.11.2022 klo 10.02–11.00 

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 § Hallitushaun aikataulut ja hallitusvideoiden kulut. Hallitushakukuulu-

tuksen päivämääriä on tarpeen päivittää. 

o Vuoden 2023 hallitus valitaan edustajiston kokouksessa 13.12.2022. 

Hallitukseen voi asettua ehdolle edustajiston kokoukseen saakka. 

o 30.11.2022 mennessä tulleet hakemukset julkaistaan ISYYn verkkosi-

vuilla. Hakemukset poistetaan verkkosivuilta 14.12.2022. 

o 13.11.2022 mennessä hakeneiden videoidut haastattelut julkaistaan 

ISYYn YouTube-kanavalla marraskuun aikana. Hakijoiden videoiden ku-

vaamisesta ja editoinnista maksetaan tekijälle korvaus. 

o Hallitukseen hakevien toivotaan osallistuvan perehdytykseen 15.–

16.12.2022. 

 

Hallitus hyväksyi hakukuulutuksen päivitetyn aikataulun ja videoiden teosta 

aiheutuvat kustannukset (enintään 150 €). 

 

• 9 § Airutnauhat ja lipunkantovyöt. Kulkueissa käytettäviä airutnauhoja sekä 

lipunkantovöitä on uusittava. Hallitus päätti tilata Helsingin lipputehdas Oy:ltä 

kolme lipunkantovyötä (75 euroa/kpl, yhteensä 225 euroa) ja kuusi paria airut-

nauhoja (yhteensä 210 euroa). Kokonaishinta toimituskuluineen 443,90 euroa. 

 

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. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 
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• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 10 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2023, liite 10. Hallitus 

esittää toimintasuunnitelman vuodelle 2023 edustajistolle hyväksyttäväksi. 

 

• 11 § Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2023, liite 11.1 ja 11.2. Hallitus 

esittää talousarvion vuodelle 2023 edustajistolle hyväksyttäväksi. 

 

• 12 § Yliopistokollegion täydentäminen. Hallitus esittää edustajistolle, että 

edustajisto toteaa Siiri Peltosen eronneeksi yliopistokollegion jäsenyydestä ja 

nimittää uuden varajäsenen Pavel Kipriianoville. Mahdollinen esitys uudesta 

edustajasta tuodaan edustajiston kokoukseen. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 24.11.2022 klo 10 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 


	HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 38/2022
	Päätökset, joista voi hakea oikaisua hallitukselta:
	Päätökset, joihin ei voi hakea oikaisua hallitukselta:


