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30.11.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 39/2022 

 

Aika:  24.11.2022 klo 11.06–20.03 

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: 

• 8 § Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston täydentäminen. Johan-

nes Lahti on valmistunut ja täten menettänyt edustusoikeutensa filosofisen tie-

dekunnan tiedekuntaneuvostossa. Hallitus totesi Johannes Lahden eronneeksi 

filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostosta ja nimitti Jannat Rahmanin va-

rajäseneksi Niina-Hannele Nuutiselle. 

 

• 10 § Liikuntasuunnittelija Heli Aallon esitys (osittain salainen), liite 10. 

Hallitus päätti esityksen mukaan. 

 

• 11 § Järjestöavustushakemus AEGEE Contact Joensuu, liite 11. ISYYn halli-

tuksen hyväksymien (kokous 19/2020) avustusperusteiden mukaan ISYYn aine-

järjestöt ja kampusjärjestöt voivat hakea hankeavustuksia ympäri vuoden. Yli-

oppilaskunnalle on saapunut avustushakemus Joensuun kampusjärjestöltä 

AEGEE Contact Joensuulta. Yhdistys hakee hankeavustusta tapahtumaan, jonka 

tarkoituksena on käynnistää yhdistyksen toimintaa, tukea työelämävalmiuksia 

sekä poikkitieteellisyyttä ja kotikansainvälisyyttä. Hallitus päätti myöntää 

AEGEE Contact Joensuulle tapahtuman järjestämiseen hakemuksen mukaisesti 

65 euron avustuksen. 

 

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 SILLAT I talous 

o Plausible analytiikkaa 
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• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 9 § Yliopistokollegion täydentäminen. Siiri Peltonen on siirtynyt jatkamaan 

opintojaan toisessa korkeakoulussa ja siten menettänyt edustusoikeutensa Itä-

Suomen yliopiston yliopistokollegiossa. Hallitus totesi Siiri Peltosen menettä-

neen edustusoikeutensa Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegiossa ja nimittää 

Antton Gustafssonin uudeksi varajäseneksi Pavel Kipriianoville kauden 2022–

2023 loppuun saakka ja esittää asiaa edustajiston vahvistettavaksi. 

 

• 12 § ISYYn edustajan nimeäminen YTHS:n valtuuskuntaan - esitys SYL:n 

hallitukselle. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä on valtuuskunta, jonka 

koko on 24–30 jäsentä. Suomen ylioppilaskuntien liitolla on valtuuskunnassa 9 

paikkaa, josta SYL nimittää 2 ja loput 7 edustavat SYL:n alaisia ylioppilaskuntia. 

Valtuuskunnan toimikausi on 2 kalenterivuotta. Valtuuskunnan edustus on 

kiertävä SYL:n 2018 liittokokouksen hyväksymän ohjesäännön perusteella, jo-

ten ISYYn edustajan varajäsenenä toimii Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 

esittämä ehdokas. Hallitus nimesi ISYYn ehdokkaaksi YTHS:n valtuuskunnan 

jäseneksi Hannamari Vilhusen ja esittää asian SYL:n hallituksen vahvistetta-

vaksi. 

 

• 16 § Edustajiston kokouksen aikana päätettävät asiat. Hallitus otti nimiinsä 

vuoden 2023 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon tulleita esityksiä. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 1.12.2022 klo 10 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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