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27.1.2023 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 3/2023 

 

Aika:  26.1.2023 klo 11.04–12.22 
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: 

• 11 § ISYY-huppareiden tilaus. ISYYn hallituksen jäsenille ja uusille henkilökun-

nan jäsenille on tilattu ISYY-huppari käytettäväksi mm. edustustoiminnassa 

sekä tapahtumissa tunnistettavuuden lisäämiseksi. Hallitus päätti, että tilataan 

hallituksen jäsenille, edustajiston puheenjohtajistolle ja uusille henkilökunnan 

jäsenille ISYY-hupparit. Kokonaiskustannus on noin 700 euroa. 

 

• 12 § Hallituksen työvälineet. Hallituksen käytössä olevia puhelimia on tar-

peen uusia. Hallitus päätti hankkia hallituksen käyttöön kolme käytettyä 

iPhonea ja että käytetään hankintaan korkeintaan 600 euroa. Lisäksi hallitus 

valtuutti palvelusuunnittelijan valitsemaan ja hankkimaan puhelimet ja mah-

dolliset oheistarvikkeet. 

 

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. 

 

• 8 § Pääsihteerin rekrytointi, liite 8. Hallitus esittää, että pääsihteerin tehtä-

vään valitaan Helena Kansanen (MSc in International Relations of the European 

Union, BBA) ja varahenkilöksi Ella Partanen (YTM). 

 
• 9 § Edustajiston lähetekeskustelu mahdollisesta toimitilan hankinnasta 

ISYYlle. Joensuun keskustassa on myynnissä asunto-osakeyhtiön osakkeet 
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679–978, jotka oikeuttavat Sepänkatu 33a:ssa sijaitsevan 250 m2 liiketilan hal-

lintaan. Hallitus esittää, että edustajisto käy lähetekeskustelun mahdollisesta 

toimitilan hankinnasta ja päättää jatketaanko asian eteenpäin viemistä. 

 

• 10 § Kuntotarkastuksen teettäminen Asunto Oy Joensuun Sepänmökin 

myytävänä olevaan liiketilaan (pykälä käsitellään, jos edellisessä pykä-

lässä on päätetty jatkaa asian eteenpäin viemistä). Hallitus esittää edusta-

jistolle, että kyseessä olevaan liiketilaan teetetään kuntotarkastus ja että edus-

tajisto hyväksyy tähän tarkoitukseen käytettäväksi enintään 2000 euroa. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Kv-tiimin perustaminen 

o Tulkkaus edustajiston iltakouluissa 

o Toimeksianto sääntövaliokunnalle (valiokuntien jäsenyys, vaalikelpoi-

suus edustajiston jäseneksi, merkkiohjesäännön päivittäminen) 

o Kielikeskuksen tapaaminen ma 30.1. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 2.2.2023 klo 11 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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