Hallituksen viikoittainen selonteko 2016

ELOKUU / AUGUST
Juho Ikonen (hallituksen puheenjohtaja)
1.8-7.8 Yo-kuntahommien ja syksyn käynnistelyä, kun muukin hallitus alkoi palailemaan
kesätöiltään/ -lomiltaan. Kyseisellä viikolla tuli käynnistettyä keskusteluyhteydet
Savonlinnan
kampussiirron,
LEKA
Volley-sopimuksen
ja
UEF-tuotteiden
myyntisopimuksen suhteen. Tällä viikolla kirjoitin ISYY:n strategialuonnoksen, minkä
välitän seuraavalla viikolla hallitukselle ja henkilökunnalle kommentoitavaksi. Viikolla
tein myös periferiatapaamiseen liittyviä valmisteluja. Lisäksi viikolla tuli sovittua ja
päivitettyä syksyn tapaamisen aikatauluja eri sidosryhmien kanssa.
8.8-14.8 Viikko alkoi Savonlinna-caseen liittyvällä tapaamisella Kari Korhosen kanssa
sekä puheenjohtajistoporukalla tulevaa syksyä suunnitellessa. Viikolla valmistelimme
kaksi hakukuulutusta, hallituksen täydentäminen ja vuosijuhlamestari, joissa
kummassakin perinteinen kahden viikon hakuaika. Viikolla olimme henksun kanssa
Tanhuvaarassa suunnittelemassa syksyä sekä tutustumassa uusiin henkilökunnan
edustajiin, joita rekrytoimme viime keväänä. Toki savolaisille olympialaisillekin löytyi
oma aikarakonsa. Lisäksi viikolla varmistelin ja hioin syksyn kalenteria hallitustoiminnan
osalta. Viikko päättyi SYL:n pj-möksäviikonloppuun, missä kävimme kuulumisten
vaihtoa hieman rennommissa merkeissä.
15-21.8 Viikolla katseet olivat jo syyskuun alun periferiatapaamisessa,
orientaatioviikossa sekä muiden syyskuun alussa olevien tapahtumissa ja
huomioitavissa asioissa, joita tuli priorisoitua ja delegoitua eteenpäin. Esimerkiksi
Joensuun kvk:n varapuheenjohtaja Maarit Hotanen ottaa syyskuun alussa suurempaa
roolia KVK:ta koskevissa tapahtumissa (kampusrysäys, fuksikierrokset). Keskiviikkona
palaveerasimme OKKK-projektin suhteen ja loimme suuntaviivoja tulevalle syksylle ja
kuinka viedä projektia eteenpäin syksyn aikana. Torstaina edustin opiskelijoiden
näkökulmaa valtakunnallisilla hallintopäällikköpäivillä Kuopiossa, kun osallistuin
tilaisuuden “yliopisto tulevaisuuden tekijänä”- paneelikeskusteluun. Samana päivänä
tapasin Leka Volleyn edustajan ja allekirjoitimme yhteistyösopimuksen. Lisäksi viikolla
osallistuin yliopistokollegion kokoukseen.
22-28.8
Viikolla tapasimme hallitusvoimin yliopiston rehtorin, akateemisen rehtorin
ja hallituksen puheenjohtajan sekä osallistuimme Kuopiossa järjestettyyn

oppimisympäristöseminaariin. Viikkoa väritti myös uusien tuutoreiden innokkuus
syksyn alkuun, kun kävimme kertomassa napakan katsauksen ylioppilaskunnasta heille.
Keskiviikkona palaveerasin SYKETTÄ-palvelun liikuntasuunnittelijoiden ja Teemu
Huikurin kanssa, keskustelussa oli SYKETTÄ-palvelun syksyn suunnitelmat, tavoitteet
sekä liikunta-appro toteuttaminen. Viikolla kokoustimme Savonlinnan siirron
aikataulusta ja tukitoimista, kuten opiskelijoiden viestinnästä. Lisäksi kävin
järjestöjaoston puheenjohtajan kanssa suunnittelemassa syksyä sekä tulevien
jaostokokousten teemoja.
Juho-Pekka Maunula (1.vpj)
1.8-7.8. Kesätöissä
8.8-14.8. Viikon alussa tapasin hallinnon johtajaa Kari Korhosta Savonlinnan kampuksen
siirtoon liittyen ja keskustelimme siitä, missä tällä hetkellä mennään kampuksen
siirtymisen suhteen. Tämän jälkeen keskustelimme ISYY:n puheenjohtajiston kesken
tulevasta vuodesta ja aikatauluista. Keskellä viikkoa pureuduin jaostotoiminnan
kehittämiseen. Torstaina ja perjantaina olimme retriitissä tarkastelemassa tulevaa
syksyä.
15-21.8. Viikon alussa jatkoin jaostotoiminnan projektien parissa ja aloin suunnitella
KVK:n kanssa kampusrysäystä.
22-28.8. Lähdimme SYL:n puheenjohtaja tapaamiseen Lohjalle, jossa keskustelimme
SYL:n tosu-projekteista ja teimme ehdotuksia miten näitä projekteja voidaan parantaa.
Samalla keskustelimme siitä, miten koulutus- ja sosiaalipoliittisella kentällä
valtakunnallisesti menee. Tiistaina tapasimme yliopiston johtoa Kuopiossa ja
keskustelimme YTHS:n tilanteesta ja kampuksen siirrosta. Keskiviikkona keskustelimme
KV-sihteerin ja ISYY:n hallituksen kv-vastaavan kanssa KV-sektorin rakenteellisesta
toiminnasta. Torstaina pidimme yhdessä ISYY:n hallituksen puheenjohtajien kanssa ISYY
-infon tuutoreille. Perjantaina kävimme Kari Korhosen keskustelua kampuksen
siirtymiseen liittyen.
Elina Kilponen (2.vpj)
1.8.-7.8. Elokuussa palailimme hitaasti, mutta varmasti ylioppilaskuntatoiminnan
ääreen. Paulan kanssa kävimme läpi viestinnän tilannetta alkusyksystä ja etenkin parin
viikon väliä tiedotussihteerien vaihtumisen yhteydessä. Erityisesti Kampusrysäys ja sen
tiedottaminen oli asialistalla. Lisäksi koko kesän työstetyn viestintästrategian
loppuvilkaisuja tehtiin.

8.8.-14.8. Toisella viikolla aloitettiin jo Kampusrysäyksen + kaupunkisuunnistuksen
suunnittelu. Lisäksi hallitus- ja henksuporukalla pidettiin Tanhuvaarassa retriitti, jossa
perehdyttiin porukalla ja sektorikohtaisesti tulevaan syksyyn kaikkine haasteineen.
15.8.-21.8. Kampusrysäyksen suunnittelu- ja vapaehtoisrekryäminen jatkui aika lailla
läpi elokuun, niin myös tällä viikolla. Tällä viikolla myös valmisteltiin uusien fuksien
saapumista suunnittelemalla ISYY-infoja ja ISYY:n toimistokierroksia henksu- ja KVKporukalla.
22.8.-28.8. Elokuun viimeisellä viikolla hommat lähtivät jo ihan toden teolla käyntiin.
Hallitus tapasi akateemista rehtoria sekä yliopiston hallituksen puheenjohtajaa syksyn
ensimmäisessä tapaamisessa keskustellen mm. kansainvälisiin opiskelijoihin ja
lukukausimaksuihin sekä työllistymiseen ja työelämään liittyvistä teemoista. Lisäksi
illalla hallitus osallistui oppimisympäristöseminaariin (jonne en itse päässyt) sekä siihen
liittyvälle illalliselle, jonne liityin. Loppuviikosta olin mukana tuutorikoulutuksessa
kertomassa ISYY:stä, ISYY:n toimistokierroksista sekä kampusrysäyksestä ja
kaupunkisuunnistuksesta tuleville tuutoreille.
Teemu Huikuri
1.–7.8.

Harjoittelussa, sivussa hallitustyöskentelystä.

8.–14.8.
Harjoittelussa. Paluu hallitustyöskentelyyn. Liikunta-appron suunnittelua
erityisesti julisteiden ja appropassien graafisen ilmeen osalta yhdessä Patrikin kanssa.
Tapahtumaa varten tekstisisällön tuottamista.
15.–21.8. Sykkeen työntekijöiden parissa heräsi epäluuloja tapahtumaa ja vastustusta
“Sykettä-appro” nimestä. Tämä johti toistaviikkoa kestäneeseen keskusteluun, jonka
aikana tapahtuman valmistelut olivat jäissäl
22.–28.8. Hallitus keskusteli liikunta-appron tulevaisuudesta yhdessä sekä
henkilökunnan kanssa ja tapahtuma päätettiin perua ja siirtää ensi vuoteen.
Tapahtuman perusteiden valmistelua ensi vuoden toimijoita varten. Tuutorikoulutukset
Joensuussa ja Kuopiossa. Matalan kynnyksen liikunnan ideointia yhdessä harjoittelijan
kanssa.
Maarit Hotanen
1.8.-7.8.

Lomalla

8.8.-14.8. Elokuun toisella viikolla osallistuin hallituksen ja henkilökunnan retriittiin
Savonlinnan Tanhuvaarassa. Viikon aikana ideoitiin ja suunniteltiin syksyn ev-kuvioita.
Viimeistelimme myös ISYY:n puheenvuoron oppimisympäristöseminaariin.

15.8.-21.8. Viikon aikana hallitus kokousti ja kokoontui aamukouluun. Hallitus esittäytyi
myös tuutor-koulutuksessa tuutoreille, ja kertoi ISYY:n toiminnasta. Joensuun toimiston
esittelykierroksen valmistelua ja aikataulun tekoa. Sairastin loppuviikon.
29.8.-4.9. Toimiston esittelyaikataulujen rukkausta ja uudelleenbuukkausta. Uudet
opiskelijat aloittivat ja valmistautuimme heidän tuloonsa piirtämällä katuliiduilla ja
valmistelemalla toimistoesittelypresiksen. Pidimme ensimmäiset tutustumiskierrokset
toimistolle. Kävimme esittäytymässä uusille fukseille. Kävin läpi hallituksen esityksen
laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä.
Isaac Adaam
01.08. - 07.08. Made contacts with the Refugee centre at Paihola to solicit for volunteer
opportunities. This was part of the Refugee action plan for the year.
08.08. - 21.08. Had a meeting with the Kehy Week Coordinator to discuss updates and
other issues relating to the upcoming event. Could not participate in other board
activities as I took a summer course ( during same period) to make up for one course I
missed during the semester.
22.08. - 28.08. Participated in morning school, the Academic Rector meeting as well as
the learning environment seminar in Kuopio. Was part of the board members that
presented ISYY during the tutor training event in Joensuu.
Matti Nivala
1.8- 7.8. YTHS-kannanoton työllistäminen julkaisukuntoon. POKan lisäksi Savotta ja
MAMOK kontaktoitiin mukaan kannanottoon allekirjoittajiksi ja annettiin heille
mahdollisuus muokata ja kommentoida kannanottoa. Pidettiin Mamokin ja Pokan
kanssa palaveri, jossa sovittiin vaikuttamisesta Itä-Suomessa. Workshopista keskustelua
ja palaveria Ideascoutin kanssa.
8.8. - 14.8. SEXIT:iin liittyvä palaveri, joka sisälsi mm. uusien tilojen tilaratkaisuista ja
viestintään liittyvää keskustelua. Opintotukilain lausunto ylioppilaskunnille. Sykettä:n,
YTHS:n ja Nyyti ry:n kanssa uusi palaveri, jossa käytiin vähän liikkuvien ja yksinäisten
opiskelijoiden palaveri sekä keskustelua hyvinvointiviikosta. Savonlinnassa hallituksen
ja henkilökunnan yhteinen kokoontuminen.
15.8. - 21.8.OKKK-projektin viemistä eteenpäin ja tehtävien jakamista sekä syksyn
aikatauluun tavoitteiden asettaminen. YTHS -kannanoton lopullinen julkaiseminen.
Hyvinvointiviikon suunnittelu.

22.8. - 28.8. Oppimisympäristöseminaariin osallistuminen Kuopiossa. Yliopiston johdon
tapaaminen. Tuutorointikoulutus Joensuussa ja Kuopiossa. Hallituksen kokous. OKKKprojektin tarveselvitykseen liittyen palavereita eri toimijoiden kanssa.
29.8. - 2.9. Savonlinnan tuutorikoulutus. Joensuun ja Savonlinnan Amican tapaamisia,
joissa aiheeena mm. henkilöstöravintolat, tartar-kastike, jonot, aamupala ja
tulevaisuuden suunnitelmat. OKKK-projektin palaveri konsulttien kanssa. Fuksien tulo
eli esiteltiin ISYY:tä sekä tuin tuutoreiden toimintaa.
Janne Kylämäki
1.8-7.8. Paluu hallitustöihin. Oman sektorin asioiden ja tapahtumien suunnittelua
syksyä varten.
8.8-14.8. Tanhuvaarassa hallituksen ja henksun retriittiin osallistuminen. Lisäksi OKKKprojektin eteenpäinviemistä konsulttien kanssa.
15-21.8. Työelämäpäivän järjestelyä.
22-28.8. Akateemisen rehtorin, yliopiston rehtorin sekä yliopiston hallituksen
puheenjohtajan
tapaaminen.
Kävin
keskustelua
työllistymisja
yritysyhteistyönäkymistä tapaamisessa. Osallistuin oppimisympäristöseminaariin.
Laura Carman
01.08-07.08. Welcome bag collection of materials packing date set for packing.
Discussion about proceeding laura2.0 with staff and the Executive Board. Gathering
update Information for SYL questionnaire with Emmi and Riitta about tuition fees and
Student Unions’ role. Website gobe through in detail. List of corrections given to Riitta.
08.08-14.08. Attended staff training and began preparation of international sector.
Date set with staff to plan further and discuss benefits and problems of international
sector. University departments contacted in regards to international student
ambassadors to increase marketing and be used as promotion of programs.
15.08-21.08. Open call laura 2.0. Welcome bags packed with ESN assistance. Preparing
orientation presentation information and planning its proceedings with Riitta. Periferia
meeting planning for kv sector and also the evening program preparation. ISYY
feedback evening organised both Kuopio and Joensuu.
22.08-28.08 Meeting academic rector, tuition fee update: FinUni used by UEF, Turku
and Tampere, 8-20 tuition fee amounts, scholarship based on merit, one faculty is
providing own scholarship for living expenses, will be full or partial stipendium for some

students. Meeting held with staff about international sector: future action -meeting
will be set with all student clubs and organisations physically in Kuopio and Joensuu to
further brainstorm the need and possible benefit or issues of international sector
creation. Ideally from this meeting a working group will be formed in order to move
forward with this issue. Boardmeeting. Meeting with teemu for evening program
planning periferia.
29.08-03.09. Orientation presentation in Joensuu, presented for both ESN and ISYY in
order to encourage students to connect more to the Student Union and for
international students to understand how they can get involved with this organisation.
Get to know each other event, good networking opportunity in Joensuu to connect
with new students,volunteered for ESN.

