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22.12.2022 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSESTA 

 

Aika:  22.12.2022 klo 9.06–10.22 

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 § Hallituksen järjestäytyminen. Hallitus päätti jakaa vastuualueet hallituk-

sen jäsenten kesken seuraavasti: 

o Eetu Hyvönen, puheenjohtaja 

o Julia Lautala, varapuheenjohtaja 

o Noora Alvinen, vapaa-aika 

o Janina Gunnar, viestintä 

o Miro Helminen, yritysyhteistyö, järjestöt ja kerhot 

o Mirka Nieminen, sosiaalipolitiikka ja työelämä 

o Niina-Hannele Nuutinen, kansainväliset asiat ja SILLAT 

o Lassi Oikkonen, koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset 

asiat 

o Kaisa Rautiainen, viestintä 

o Otto Korkalainen, ympäristö ja kehitysyhteistyö, koulutuspolitiikka ja 

kansainväliset asiat 

 

• 9 § Hallituksen koollekutsuminen. Hallitus päätti, että hallitus kutsutaan 

koolle viimeistään edellisen vuorokauden aikana, ja että kokouskutsu toimite-

taan sähköpostitse. 

 

• 10 § Ainejärjestökummien nimeäminen, liite 10. ISYYn hallituksen jäsenille 

nimetään henkilökohtaiset kummiainejärjestöt. Jokainen hallituksen jäsen vas-

taa erityisesti omien kummiainejärjestöjensä ja ISYYn välisestä viestinnästä. 

Hallitus valitsi henkilökohtaiset kummiainejärjestöt seuraavasti: 

o Eetu Hyvönen, Terho, Echo ja Fides Ostiensis 

o Julia Lautala, Popsi, Sointi, Opossumi ja Godis 

o Noora Alvinen, Preemio, Fortis ja Kulti 

o Janina Gunnar, KuoLo, Dentina ja Poikkeus 

o Miro Helminen, Optimi, Judica ja Legio 

o Mirka Nieminen, Socius, Sulo ja Serveri 

o Niina-Hannele Nuutinen, Kotex, Nefa, Joraus, Kassos, Iskra ja Pistis 

o Lassi Oikkonen, Varnitsa, Praxis, Joensuun Metsäylioppilaat ja Bunsen 

o Kaisa Rautiainen, Skripti, Hyeena, Retikka ja Epsilon 



 

2 

 

o Otto Korkalainen, Tombolo, Täky, Mikrovillus ja Oidipus 

 

• 11 § Pääsihteerin rekrytointiprosessi ja työryhmän valinta, liite 11. Itä-

Suomen yliopiston ylioppilaskunnalla on käynnissä pääsihteerin rekrytointi. Jat-

kettu hakuaika päättyy 8.1.2023 klo 23.59. Rekrytointiryhmässä ovat vuonna 

2022 toimineet hallituksen puheenjohtajisto, edustajiston puheenjohtaja, pää-

sihteeri, henkilöstön edustaja sekä kolme hallituksen jäsentä. Hallitus valitsi 

pääsihteerin rekrytointiryhmään seuraavat henkilöt: hallituksen puheenjohta-

jisto Eetu Hyvönen ja Julia Lautala, edustajiston puheenjohtaja Jimi Viita-aho, 

pääsihteeri (vs.) Hannele Mirola, henkilöstön edustajana Pekka Koivaara sekä 

hallituksen jäsenet Lassi Oikkonen, Otto Korkalainen ja Kaisa Rautiainen. 

 

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. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 12 § Hallituksen perustamat työryhmät, liite 12. 

o Hallitus perusti säätiötyöryhmän ja nimesi työryhmään hallituksen jä-

senistä Eetu Hyvösen, Otto Korkalaisen, Lassi Oikkosen ja Mirka Niemi-

sen. Lisäksi työryhmän jäseneksi nimettiin pääsihteeri sekä henkilökun-

nan edustaja Pekka Koivaara. Hallitus kutsuu Vesa Janhusen, Aleksi Kin-

nusen ja Emilia Honkasen työryhmän jäseneksi. Lisäksi hallitus esittää 

edustajistolle, että edustajisto nimeää kaksi edustajaa työryhmän jäse-

neksi. 

o Hallitus perusti eduskuntavaalityöryhmän. Hallitus valitsi eduskunta-

vaalityöryhmään hallituksen jäsenistä Otto Korkalaisen, Julia Lautalan, 

Eetu Hyvösen ja Niina-Hannele Nuutisen sekä edunvalvonta-asiantunti-

jat Pekka Koivaaran ja Mikko Aaltosen. Lisäksi päätettiin pyytää sähkö-

postilistakyselyllä edustajiston listalta kolme edustajiston jäsentä työ-

ryhmän jäseneksi. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 
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Hallituksen seuraava kokous: 12.1.2023 klo 10 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 


