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1.3.2023 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 7/2023 

 

Aika:  23.2.2023 klo 11.02–11.45 

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 § ISYYn lausunto UEFin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmasta, liite 8. 

Itä-Suomen yliopisto uudistaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmansa vuo-

siksi 2023–2024. Yhdenvertaisuusohjelman valmistelua ja käyttöönottoa koor-

dinoi yliopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunta. Toimikunta on lähet-

tänyt luonnoksen yhdenvertaisuusohjelmasta kommentoitavaksi yksiköihin. 

Hallitus hyväksyi liitteenä olevan ISYYn lausunnon yliopiston tasa-arvo- ja yh-

denvertaisuussuunnitelmasta ja lähettää sen Virva Pietariselle sekä yliopiston 

kirjaamoon. 

 

• 9 § Viestinnän harjoittelijan rekrytointi, liite 9. ISYYn 2023 talousarvioon on 

varattu yhteen harjoittelijaan budjettia enintään 3 kuukauden korkeakouluhar-

joitteluun, edellytyksenä, että harjoittelijalle on myönnetty harjoittelutuki. Halli-

tus päätti avata haun liitteen 9 mukaisesta korkeakouluharjoittelusta. Lisäksi 

hallitus päätti, että päätöksen harjoittelijan valinnasta tekevät viestintäsuunnit-

telija ja pääsihteeri. 

 

• 10 § Vaalikoordinaattorin rekrytointi, liite 10. Syksyn edustajistovaaleja var-

ten tarvitaan vaalikoordinaattori hoitamaan vaaleihin liittyviä käytännön järjes-

telyitä. Hallitus päätti avata vaalikoordinaattorin haun ajalle 1.–15.3.2023 ja val-

tuutti pääsihteerin ja kv- ja hallintokoordinaattorin tekemään rekrytoitavan va-

linnan. 

 

• 11 § Haalarimerkit ennakkoäänestyspisteisiin. Hallitus päätti tilata 500 

eduskuntavaaliennakkoäänestyshaalarimerkkiä per kampus, yhteensä 1000 

kappaletta. 

 

• 12 § ISYYn eduskuntavaalitavoitteet 2023, liite 12. ISYYn eduskuntavaalita-

voitteita on valmistellut eduskuntavaalityöryhmä. Valmisteltujen tavoitteiden 

jälkeen tavoitepaperi on käynyt edustajiston kommenttikierroksella. Hallitus 

hyväksyi ISYYn eduskuntavaalitavoitteet. 
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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. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 2.3.2023 klo 11 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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