Hallituksen viikoittainen selonteko 2016

KESÄKUU / JUNE
Juho Ikonen (hallituksen puheenjohtaja)
30.5. – 5.6. Viikko oli hyvin Kuopiopainotteinen ja se alkoi maanantaina, kun olin
yhdessä Isaac Adaamin kanssa osallistumassa “kohtaamisia yliopistolla”- tapahtumaan.
Tiistaina
kävimme Savonlinna-palaveria
yhdessä
filosofisen
tiedekunnan
hallintopäällikkö Kari Korhosen kanssa. Keskiviikkona koko hallitus piti Kuopio-päivän ja
tapasimme tuolloin akateemisen rehtorin. Lisäksi keskiviikkona olimme yhdessä Isaac
Adaamin kanssa UEF:n ja SYK:n kestävän kehityksen palaverissa. Torstaina Kuopiossa
kokoustettiin SYKETTÄ-johdoryhmän kanssa ja luotiin katseita tulevaan syksyyn.
Perjantain olin Joensuussa ja osallistumassa opetus- ja ohjausneuvoston kokoukseen.
6.6. – 12.6. Viikolla tapasimme Joensuun erilaiset oppijat ry:tä ja heidän edustajansa
esitteli Jelppari-hanketta. ISYY alkaa tekemään yhteistyötä kyseisen yhdistyksen kanssa
ja he osallistuvat mm. hyvinvointiviikolle. Keskiviikkona oli toimistosihteerirekrytoinnin
haastattelut ja valintakokous illlalla. Saatiin joukkoon jälleen timanttinen toimija. Lisäksi
viikolla suunnitellut syksyä aikatauluineen
13.6. – 19.6. Viikolla oli UEF:n johdon katselmus sekä Joensuun kaupungin
kaavoitusvastaavien tapaaminen liittyen OKKK-projektiin. Lisäksi mainittakoon, että
Joensuun hallitushuoneen kaapit tuli siivottua turhasta “roinasta”.
20.6. – 26.6. Tiistaina oli Joensuun SYKETTÄ-johtoryhmän kokous sekä tapaaminen
Tuomo Meriläisen kanssa SYKETTÄ -asioista. Lisäksi tapasimme SYK:n edustajia ja
keskustelimme OKKK-projektista. Torstaina tapasimme Jenni Peltosen, joka toimii
markkinointivastaavana
UEF:n
lukuvuosimaksu-työryhmässä.
Keskustelimme
lukuvuosimaksujen markkinoinnista ja viestinnästä.
27.6. – 3.7. Toimisto hiljeni, kuten myös monet sidosryhmät. Työpöydällä strategiaa ja
ohjeistuksia.
Juho-Pekka Maunula (1.vpj)
Irtaannuin ISYY:n hommista ja aloitin kesätyöt. Olen ollut tietysti tavoitettavissa
sähköpostitse.

Elina Kilponen (2.vpj)
Kesäkuussa olen keskittynyt hallituksen säännöllisen epäsäännölliseen someviestintään
sekä viestintästrategian alustamiseen. Kesäkuun alkupuolella hallituksen toimintaa ja
akateemisen rehtorin tapaamista.
Teemu Huikuri
Harjoittelussa, sivussa ISYY:n hallitustyöskentelystä.
Maarit Hotanen
30.5. – 5.6. Maanantaina palaveerasimme edunvalvontasihteeri Piian ja hallituksen
Matin kanssa tulevista kuvioista ja suunnitelmista. Kävimme läpi kuulumiset,
briiffasimme toisiamme ajankohtaisista asioista ja heittelimme ideoita. Keskiviikkona
matkasimme hallituksen kanssa Kuopioon tapaamaan akateemista rehtoria. Päivän
aikana kerkesimme myös pitää työskentelypäivää Kuopion toimistolla. Torstaina
osallistuin oppimisympäristöjen kehittämistyöryhmän kokoukseen, jossa akateeminen
rehtori kertoi tulevista suunnitelmista ja jossa kävimme läpi tulevan
oppimisympäristöseminaarin ohjelmaa.
Isaac Adaam
30.5. – 5.6. Participated in the Student generali forum (in Kuopio) with focus on
Refugee issues. I was present both for the Press event and the panel discussion.
Together with Juho explained the objective of ISYY with regards to the topic and what
activities had been done so far. On wednesday also took part in meeting discussing UEF
learning environment and plans for the future as well as the role of the student union.
Then partook in the meeting with Academic rector.
6.6. – 12.6. Represented ISYY at the Kuopio Chamber of Commerce, during a forum
that discussed issues regarding international students and international Friday. Used
the opportunity to also advise the organisers about events of interest for international
students. Present were reps from the Kuopio city, Savonia AMK, UEF and Kuopio
Chamber of commerce. Participated in the Board meeting during the week.
Matti Nivala
30.5. - 5.6. Alkuviikosta kävin palaveria SYK:n Joensuun kampuksen projektipäällikön
kanssa. Hänen kanssaan sovittiin tulevista palavereista ja arkkitehdin mukaan
ottamisesta keskusteluun. Viikon aikana kävin keskustelua Joensuun kaupungin kanssa
ISYY:n kampusvisiosta. Viikosta yksi päivä osa hallituksesta vietti Kuopiossa ja tavattiin

samalla akateemista rehtoria. Seurasin Mats Brommelsin raportin luovutusta
ministerille Juha Rehulalle, joka sisälsi valinnanvapauden ja rahoituksen malleja. Olin
YTHS-aiheisessa palaverissa SYL:n sopojen kanssa, jossa keskusteliin Brommelsin
raportista ja sen vaikutuksista YTHS:n. Teimme edunvalvontasihteerin kanssa
suunnitelman YTHS-kannanottoon lausuntokierrosta varten.
6. - 12.6. Viikon aikana kävin palaveria konsulttien kanssa rahoituksen tilanteesta ja
kävimme eri hallinnon ja omistamisen malleja läpi, jolla ISYY olisi mukana Joensuussa
sekä Kuopiossa OKKK-projektiin liittyen. Viikolla osallistuin hallituksen GHOkokoukseen. Tapasimme viikon aikana JOSE:n eli Joensuun seudun erilaiset oppijat ry.
Lisäksi tapasimme opiskelijajärjestöjen digitaalisesta tiedottamiskanavasta vastaavan
yrityksen. Osallistuin viikolla Savonlinna-palaveriin, jossa keskustelua käytiin
aikatauluista ja tiedottamisista. Viikon aikana Terho ry aloitteesta ja heidän kannanoton
pohjalta ISYY teki oman VR-aiheisen kannanoton. Viikonlopun aikana keskustelin
ministeri Anne Bernerin kanssa ISYY:n kannanoton sisällöstä puoluekokouksessa.
13. - 19.6. Viikon alkupuolella tapaaminen YTHS:n ja Sykettä:n kanssa, jossa käytiin
hyvinvointiviikon erilaiset liikkujat -keskustelua, suunniteltiin syksylle kurssia yksinäisille
opiskelijoille elämänhallinta kurssia ja käytiin keskustelua vähän liikkuvista
opiskelijoista. Tämän tapaamisen pohjalta kävin keskustelua Nyyti ry:n kanssa, joka
tulee mukaan elämänhallinta kurssille. Tapasin viikon aikana Poka:n sopo- ja
kopovastaavia, joiden kanssa sovin syksyn YTHS-vaikuttamisesta ja kannanoton
tekemisestä. Kahtena päivänä Kuopiossa tapasin Kuopas Oy:ta syksyn opiskelijaasuntotilanteesta, osallistuin tiedekuntaneuvoston kokoukseen, olin mukana
suunnittelemassa laaja-alaista maisteriohjelmaa aineenopettajille ja kävin tapaamassa
Savilahti-projektin vetäjiä. Viikon aikana kävin PJ:n kanssa tapaamassa Joensuussa
kaupungin kaavoitusvastaavia. Lisäksi kävin keskustelua konsulttien kanssa tulevien
palaverien johdosta.
20.6 - 26.6. Viikon aikana ensimmäinen palaveri SYK:n Joensuun ja Kuopion
kampusstrategia projektipäällikön ja SYK:n rahoituspäällikön tapaaminen. Syksyn
aikataulujen suunnittelua.
27.6. - 3.7. Juhannuksen vietto. YTHS -kannanoton työstäminen yhdessä ev-sihteerin
kanssa.
Janne Kylämäki
30.05-06.06.2016 Sovittu joitakin tapaamisia, jossa tarkoitus keskustella
yritysyhteistyön kehitysmahdollisuuksista ISYY:n liittyen Joensuun alueella ja myös
liittyen tiedepuistokehittämiseen.
06.06-12.06. Suunniteltu työelämäpäivää: päivä varattu Joensuussa (C2 t ti 29.11. klo 814 ja klo 16-18) ja aulat 1. ja 2 kerros varattu koko päiväksi. Joitakin puhujia jo pyydetty.

Teemana on luennoilla on muuttuva työelämä ja paneelikeskustelu tulee aiheesta
yritysyhteistyö yliopistoympäristössä. Toinen teema pitää käytävillä rekrytoria. Kuopion
osalta vasta ideointivaiheessa, mutta ES:n kanssa sovittu, että ottavat vetovastuun ja
aihe sama eli yritysyhteistyö laajasti ja alueen kehittäminen.
13.06-28.06. Seurailtu OKKK-hankkeen etenemistä.
Laura Carman
30.05-05.05. Reviewed the international sector meeting meeting feedback, began
organising the office in regards to survival packs, welcome bags, reviewing equipment
etc.
05.05-12.05. Attended the meeting and continued office preparation for next semester.
Organised the event dates and schedule with ESN new summer board for Joensuu.
13.05-19.05. Assisted and finalised survival packs in Joensuu. Continued with marketing
and tuition fee brainstorming for next semester in preparation for our meeting with
UEF official Marketta. Began website revamp and update discussion with Riitta
including up to date information and extra information discovered through assessment
of student feedback.

