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20.2.2023 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 6/2023 

 

Aika:  16.2.2023 klo 11.02–11.23 

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 § Opintovapaahakemus, Hannele Mirola, liite 8 (osittain salainen). Halli-

tus myönsi opintovapaa Hannele Mirolalle hakemuksen mukaisesti. 

 

• 9 § Henkilöstöasia, Mirola, liite 9 (salassa pidettävä). Hallitus päätti esityk-

sen mukaan. 

 

• 11 § Sustainable Lifestyle UEF -kerhon perustaminen Joensuun kampuk-

selle, liitteet 11.1–11.3. ISYYlle on saapunut Sustainable Lifestyle UEF -kerhon 

rekisteröintilomake tarvittavine liitteineen. Sustainable Lifestyle UEF -kerhoa 

pyydetään rekisteröitäväksi Joensuun kampukselle ja kerhon tarkoituksena on 

edistää vähäkulutusta ja valistaa yleisesti kestävistä elämäntavoista UEF:n opis-

kelijoiden keskuudessa. Kerho haluaa järjestää vapaamuotoisempia illanvietto-

tapahtumia. Hallitus hyväksyi Sustainable Lifestyle UEF -kerhon Joensuun kam-

pukselle. 

 

• 12 § Hankeavustushakemus Kulti ry, liitteet 12.1–12.3. Ylioppilaskunnalle 

on saapunut avustushakemus Kuopion ainejärjestöltä Kulti ry:ltä. Yhdistys ha-

kee hankeavustusta uudenlaiseen Sober curious -sitsitapahtumaan, jonka tar-

koituksena on edistää opiskelijoiden tapahtumakulttuurin päihteettömyyttä ja 

poikkitieteellisyyttä. Tapahtuman viralliseksi jatkopaikaksi on sovittu SILLAT-

hankekoordinaattori Riina Pääkkösen kanssa ISYYn samana päivänä järjestet-

tävä Sober Disco 2023 Kuopiossa. Hallitus myönsi Kulti ry:lle tapahtuman jär-

jestämiseen hakemuksen mukaisesti 410 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: 
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• Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat. 

o Yhdenvertaisuuskoulutus 17.2.2023 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 10 § Joensuun tilatarveselvitystyöryhmän täydentäminen. Hallitus täy-

densi työryhmän jäseneksi Maiju Laukkasen. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 23.2.2023 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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