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16.12.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 42/2022 

 

Aika:  13.12.2022 klo 10.04–18.58 

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 § Erasmus Mundus IMLEX ja Erasmus Mundus COSI -maisteriohjelmien 

opiskelijoiden vapautus ISYYn jäsenmaksusta, liite 8 (osittain salainen). 

Hallitus myönsi jäsenmaksuvapautuksen kevätlukukaudeksi 2023 liitteessä lue-

telluille. Jäsenmaksuvapautuksen edellytyksenä on, että opiskelija ei ole lain-

kaan Suomessa kevätlukukauden 2023 aikana. 

 

• 9 § Monitoimikoneiden leasingsopimukset, liitteet 9.1, 9.2 ja 9.3. Molem-

milla toimistoilla olevien Canonin monitoimikoneiden leasingsopimus on kat-

kolla 14.6.2023. Irtisanominen on tehtävä viimeistään 6 kuukautta ennen, tai 

sopimus jatkuu vuoden kerrallaan. Hallitus päätti, että irtisanotaan entisten 

monitoimikoneiden leasingsopimukset ja tehdään uusi sopimus Xeroxin 

kanssa tarjouksen mukaisesti. 

 

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 Soihtukulkueen budjetti 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 10 § Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan kunniajäsenyys. Vuonna 2022 

on juhlistettu Kuopiossa 50-vuotista ylioppilaskuntahistoriaa, joka korostui 

myös ylioppilaskunnan 12. vuosijuhlilla tehdyissä huomionosoituksissa ja KYYn 
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näkyvyydellä vuosijuhlien aikana. Sirpa Risto on palkittu niin KYYn kunniamer-

killä (2005) sekä ISYYn kunniamerkillä (2016). Risto on tehnyt pitkää uraa, mo-

lemmissa ylioppilaskunnissa, ja työn lisäksi osallistunut aktiivisesti niin nuorten 

kuin vanhempien ylioppilaskuntalaisten tukemiseen ja perinteiden toimituk-

seen. Risto järjesti lisäksi ISYYn 12. vuosijuhlaviikolla KYY-näyttelyn Lukemalla. 

Hallitus esittää edustajistolle, että se kutsuu ISYYn kunniajäseneksi Sirpa Ris-

ton. 

 

• 14 § Edustajiston kokouksen aikana päätettävät asiat. Hallitus ei tehnyt 

päätöksiä edustajiston kokouksen aikana. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Toimintakertomus 2022 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: Hallitus kokoontuu vuoden 2022 puolella jos tarvetta ilmenee. 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 


