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20.1.2023 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 2/2023 

 

Aika:  19.1.2023 klo 10.06–11.04 

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 § Itä-Suomen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan täy-

dentäminen. Itä-Suomen yliopistossa toimii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoi-

mikunta, jonka tehtävä on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Itä-Suomen 

yliopistossa sekä tehdä tästä aloitteita Itä-Suomen yliopiston johdolle. Toimi-

kunnan toimikausi on ollut kaksi vuotta, mutta yliopiston rehtori Jukka Mönk-

könen on päätöksellään jatkanut nykyisen toimikunnan kautta vuodella ja 

määrännyt että toimikunnan toimikausi on kolme kalenterivuotta 1.1.2024 läh-

tien. Ylioppilaskunnalla on ollut toimikunnassa kaksi edustajaa sekä näillä kaksi 

henkilökohtaista varajäsentä. 

 

Hallitus jatkoi Martta Sivosen, Roosa Ikimeren sekä Sami Tanskasen toimi-

kautta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa ajalla 1.1. –31.12.2023. Hal-

litus totesi Maria Laurikaisen eronneeksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimi-

kunnan jäsenyydestä. Hallitus nimitti Ville-Pekka Timosen Maria Laurikaisen 

tilalle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan ajalle 1.1. –31.12.2023 

 

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 Kuopion SILLAT-tiimin täydennyshaku 16.–30.1.2023 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 
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• 9 § Kansainvälistymishankkeen avustukset 2023, liite 9. ISYY on varannut 

rahaa ainejärjestöjen, kampusjärjestöjen ja ISYYn kerhojen kotikansainväli-

syyttä edistäviin hankkeisiin, jotka toteutetaan vuoden 2023 aikana. Hakuaika 

on 1.2.-1.3.2023. Myönnettävä avustus on 400 €/hanke ja enintään kaksi han-

ketta voi saada avustuksen. Mikäli tarpeeksi korkeatasoisia hakemuksia ei tule, 

ISYY pidättää oikeuden olla jakamatta kaikkia avustuksia. Hallitus päätti avata 

haun liitteen mukaisesti ja valtuutti kv-koordinaattorit tekemään esityksen 

avustuksen saajista. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Kännykät ja laitteet 

o Tulkintapyyntö sääntövaliokunnalle 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 26.1.2023 klo 11.00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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