
 

1 

 

22.3.2023 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 9/2023 

 

Aika:  16.3.2023 klo 11.02–12.03 

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: 

• 9 § Kotikansainvälistymisen kehityshankeavustus, liitteet 9.1–9.2 (liite 9.1 

salainen). ISYY avasi aikavälille 1.2.–1.3.2023 järjestöjen ja kerhojen kansainvä-

lisen toiminnan kehityshankeavustuksen. Hakuajan puitteissa tuli neljä (4) ha-

kemusta. Hallitus päätti myöntää 400 € avustukset (yht. 800 €) Retikalle ja Oidi-

pukselle. Avustus tulee käyttää vuoden 2023 loppuun mennessä, ja avustuksen 

saaja on velvoitettu toimittamaan ISYYlle hankeraportti ja kuitit. 
 

• 10 § ISYYn sääntöjen englanninkielinen käännös. Materiaalipankissa oleva 

sääntöjen käännös on vuodelta 2016, jonka jälkeen on tullut useampi sääntö-

muutos. Laadullisesti käännöksen taso kaipaa myös parannusta, joten säännöt 

tulisi kääntää kokonaisuudessaan uudestaan. Hallitus päätti tilata käännöspal-

velun Emma Laakkoselta hintaan 684,12 € (+ALV 24 %). 

 

• 11 § Joensuun liikuntakerhon hakemasta toimintarahan kasvattamisesta 

päättäminen, liite 11.1–11.2. Joensuun liikuntakerho on pyytänyt ISYYltä 2200 

€ lisää toimintarahaa vuodelle 2023. Kerho oli aikonut hakea vuoden 2023 toi-

mintarahan varsinaisen hakuajan puitteissa 2400 € toimintarahaa. Kerho oli 

todennut vuoden 2023 toimintarahahakemuksessaan hakeneensa 240 € toi-

mintarahaa. Tarkastelemalla kerhon alkuperäistä vuoden 2023 talousarviota 

on perusteltua todeta tämän olleen virheellinen merkintä ja toimintarahaa oli 

alun perin tarkoitettu pyydettäväksi 2400 €. Kerholle on tällä hetkellä myönnet-

tynä 240 € toimintarahaa vuodelle 2023. Hallitus päätti myöntää Joensuun lii-

kuntakerholle 1000 € lisää toimintarahaa vuodelle 2023. 

 

• 12 § Joensuun shakkikerhon 2023 toimintarahasta päättäminen, liite 12. 

Joensuun shakkikerho pyytää ISYYltä toimintarahaa vuodelle 2023. Kerho on 

ollut toiminnassa lyhyen aikaa, joten kerho ei ehtinyt pyytää toimintarahaa sen 

varsinaisen hakuajan puitteissa viime syksynä. Kerholla ei tällä hetkellä ole toi-

mintarahaa myönnettynä. Vuodelle 2023 kerho pyytää toimintarahaa talousar-

vionsa mukaan 1000 €, joka käytettäisiin pääosin kerhon toiminnan käynnistä-

misen puolesta tarpeellisiin pitkäaikaishankintoihin eli shakkipelivälineisiin. 
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Hallitus päätti myöntää Joensuun shakkikerholle 1000 € toimintarahaa vuo-

delle 2023. 

 

• Kv-tiimin perustaminen, liite 13. Hallitus päätti perustaa kv-tiimin liitteenä 

olevan hakukuulutuksen mukaisesti. Kv-tiimi toimii ISYYn hallituksen neuvoa 

antavana elimenä kv-opiskelijoita koskevissa asioissa. Tiimiin haetaan kuusi (6) 

jäsentä, niin että molemmilta kampuksilta toivotaan löytyvän kolme (3) jäsentä. 

Tiimi kokoontuu noin kerran kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista asi-

oista. Lisäksi hallitus päätti, että tiimin sihteerinä ja yhteyshenkilönä toimii 

Niina-Hannele Nuutinen toimikauden ajan huhtikuusta vuoden 2023 loppuun. 

 

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 Suunnittele lukuvuosikalenterin kansi kilpailu on alkanut ja päättyy 

15.5.2023, liite 5. 

o Hupparit ovat tulleet, niiden jako on suunniteltava. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 8 § Valon kaava taideprojekti, liite 8. Hallitukselle oli esittelyssä syksyn taide-

projekti ja tapahtuma yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Projektin veto-

vastuussa on Kulti ry. Hallitus päätti tehdä projektisuunnitelman ja kustannus-

laskelman, sekä kartoittaa sponsorit. Hallitus päättää ISYYn budjetin myöhem-

min. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Maanantaina 20.3. ev-kahvit 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 23.3.2023 klo 11 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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