Hallituksen viikoittainen selonteko 2016

TOUKOKUU / MAY
Juho Ikonen (hallituksen puheenjohtaja)
2.5.-8.5.
Viikko 18 oli ISYY:n suhteen lyhyt viikko, kun helatorstai katkaisi työviikon.
Helatorstaisen ajan olin tekemässä Akavan opiskelijoiden luottamushommia.
Alkuviikosta kuitenkin tapasin yliopiston sekä filosofisen tiedekunnan johtoa.
Keskustelun tarkoituksena oli selkeyttää Savonlinna-casen prosessia sekä ISYY:n roolia.
Keskustelun tuloksena ISYY on entistä vahvemmin mukana Savonlinna-caseprosessissa
ja ISYY tapaakin jatkossa säännöllisesti filosofisen tiedekunnan hallintojohtaja Kari
Korhosta, joka vetää UEF:n puolelta Savonlinna-caseprosessia. Lisäksi viikolla kokousti
Joensuun kampusvaliokunta, jonka listalla oli mm. hallituksen delegoima ponsi ja
hankeavustukset syksylle 2016. Lisäksi hallitus tapasi viikolla akateemisen rehtorin.
9.5.-15.5. Viikolla 19 tapasimme Joensuun kaupungin hallitusta yhdessä POKA:n
edustajien kanssa. Tapaamisen tarkoituksena oli keskustella molempien osapuolien
kuulumiset ja se, kuinka Joensuusta saataisiin entistä parempi opiskelijakaupunki.
Lisäksi viikolla käytiin keskustelua ja neuvottelua Koodiviidakon tarjoamasta
postiviidakko-uutiskirjesovelluksesta. Neuvotteluiden pohjalta ISYY:n henkilökunnan
jäsenille annetaan mahdollisuus testata postiviidakkoa ja kertoa käyttökokemuksiaan.
Hallitus tekee ratkaisun mahdollisesta uutiskirjesovelluksen vaihdoksesta toukokuussa.
Loppuviikosta puheenjohtajisto yhdessä pääsihteerin kanssa oli SYL:n pjpstapaamisessa. Tapaamisessa käytiin läpi ajankohtainen tilannekatsaus sekä keskustelua
ja pohdintaa teemalla “hyvä tiimi ja toimiva joukkue”.
16.5.-22.5. Viikolla 20 tapasimme (Matti Nivala, Maarit Hotanen, Juho-Pekka Maunula
ja Jukka Ruokanen) filosofisen tiedekunnan hallintojohtajan Kari Korhosen ja kävimme
läpi Savonlinna-caseprosessia läpi. Keskustelun tuloksena mm. Karin osallistuminen
Savonlinnan tuutorointileirille kertomaan prosessista ja vastaamassa avoimiin
kysymyksiin. Lisäksi hallitus kommentoi SYL:n linjapaperia ISYY:n linjojen mukaisesti.
Tiistai 17.5. oli pyhitetty hallituksen ja henkilökunnan yhteiselle ajalle, mikä kului ISYY:n
strategian ja viestintästrategian pohdintana. Illasta koko poppoo osallistui UEF:n
Flooran päivän juhlaan, jossa jaettiin kunnianosoituksia ja palkintoja menestyneille
työntekijöille ja opiskelijoille. Lisäksi viikolla suunnittelin tulevaa syksyä ja sen
aikatauluttamista. Loppuviikosta olin henkilökohtaisilla asioilla (Metsäkoulutus ry:n
kokous ja kertausharjoitukset).

23.5.-29.5. Viikolla 21 jatkui syksyn valmistelu ja aikatauluttaminen sekä valmistelu
hallituksen kokoukseen. Viikolla hallitus kokousti ja teki ratkaisut mm.
hankeavustuksista, uutiskirjeestä sekä henkilöstöasioista. Viikolla kävin keskustelua
UEF:n kanssa lukuvuosimaksujen työryhmistä ja ISYY:lle on saatu paikka kyseiseen
työryhmään. Lisäksi tapaamme kesäkuussa lukuvuosimaksujen markkinointihenkilön
yhdessä Isaac Adaamin ja Laura Carmanin kanssa. Joensuun Vihreille kävin kertomassa
Itä-Suomen korkeakouluopiskelijoiden kuntapoliittisesta ohjelmasta. Lisäksi kävimme
Matti Nivalan kanssa tapaamassa Joensuun Elliä liittyen OKKK-projektiin ja yleisesti
opiskelija-asumiseen Joensuussa.
Juho-Pekka Maunula (1.vpj)
2.5.-8.5. Vapun jälkeen keskellä viikkoa kävimme tapaamassa akateemista rehtoria ja
kokoustimme samana päivänä. Keskustelimme vuoden opiskelija -palkinnosta.
9.5-15.5. Pidimme palaverin pääsihteerin ja kampusvaliokunnan varapuheenjohtajan
kanssa
kampusvaliokunnan
tilanteesta.
Seuraavana
päivänä
pidimme
kampusvaliokunnan kevään viimeisen kokouksen. Torstaina ja perjantaina tapasimme
SYL:n pjps:ssä muiden ylioppilaskuntien puheenjohtajia.
16.5-22.5. Viikko alkoi tiistaina yhteisellä ajanvietolla hallituksen ja henkilökunnan
kanssa. Keskustelimme ISYY:n tulevasta strategiasta ja viestinnästä. Loppuviikosta
kyselin yrityksiltä alustavia hintoja kampusvaliokunnan tiimipaitojen kustannuksista.
23.5-29.5. Olin töissä kansainvälisissä kilpailuissa joten en ehtinyt muuta tehdä kun
kysellä sponsorisopimuksia kampusvaliokunnan tiimipaitoihin eri yrityksiltä.
Elina Kilponen (2.vpj)
2.5.-8.5. Vapun jälkeen kalenterissa alkoi polttaa kuntapoliittinen ohjelma, jonka
tiimoilta tapasin SAVOTTA:n edustajia. Lisäksi hallitus tapasi Joensuussa akateemista
rehtoria ja kokousti päättäen mm. ISYY:n järjestösihteeristä. Lisäksi Kuopiossa alettiin
valmistelemaan kampusvaliokunnan viimeistä kokousta sekä Snellmanin päivän
tapahtuman osallistujia ja järjestelyjä.
9.5.-15.5. Vappu alkoi olla jo reilusti takanapäin ja katseet tulevassa kesässä, hitusen
syksyssäkin. Pikkuhiljaa aloin Kuopion päässä palauttelemaan mieleen
orientaatioviikkoa ja muun muassa ISYY:n toimistokierroksia ja orientaatioviikon
tapahtumia. Lisäksi tapasin viestinnän tiimoilta Paulaa ja Jarkkoa pohtien tulevaa.
Loppuviikko kului Helsingissä SYL:n pj-ps-tapaamisessa ja yliopiston hallituksen
puheenjohtajaa tavaten, puheenaiheena pääasiassa Savonlinnan kampus ja tulevat
toimenpiteet.

16.5.-22.5. Viikko alkoi kampusvaliokunnan kevään viimeisellä kokouksella, jossa mm.
teimme alustavat päätökset kevään hakukierroksen jaettavista hankeavustuksista ja
syksyn tapahtumiin osallistumisesta. Tiistaina hallitus ja henkilökunta vietti yhteistä
päivää työstäen tulevaa strategiaa. Illalla otettiin vähän rennommin yliopiston Floran
päivän juhlintaan osallistumalla.
23.5.-29.5. Toukokuun viimeinen viikko alkoi olla jo hieman hiljaisempi omalta osaltani,
kesätyöt haukkasivat leijonanosan viikosta. Hallitus veti torstaina aamukoulun sekä
kokouksen. Muutoin ISYY:n hallitushommat sujuvat näin kesäaikaan lähinnä
sähköpostitse.
Teemu Huikuri
2.5.-8.5. Vapun jälkeisen viikon
maanantaina
kokoustimme
Joensuun
kampusvaliokunnan kanssa ja käsittelimme pääasiassa syksylle myönnettäviä
hankeavustuksia. Viikon aikana aloin myös panostamaan Sykettä-appron suunnitteluun
yhdessä Juliuksen ja Patrikin kanssa. Keskiviikkona kokoustimme hallituksen kanssa
pitkästä aikaa.
9.5.-15.5. Olin viikon lomalla Tukholmassa.
16.5.-22.5. Aloitin kolmen kuukauden kestävän harjoittelun MMM:ssä ja olen “lomalla”
ISYY:n hallitustyöskentelystä. Hoidan kesän aikana tarpeelliset valmistelut Sykettä
Approon liittyen.
23.5.-29.5. - Maarit Hotanen
2.5. – 8.5. Maanantaina Joensuun kampusvaliokunta kokousti ja kävi läpi
hankeavustushakemukset. Viikon aikana hallitus myös tapasi akateemista rehtoria,
kokousti ja kävi läpi yhteisiä asioita. Osallistuin myös vuoden opiskelijan valintaan.
Viikon aikana suunnittelimme ja ideoimme myös syksyä ja seuraavaa vuotta. Mietimme
muun muassa kopo- ja sopo-jaostojen yhdistämistä.
9.5. – 15.5. Maanantaina tapasimme Joensuun kaupunginhallitusta ja keskustelimme
ajankohtaisista asioista. Osallistuin myös yhdistettyyn kopo- ja sopo-jaoston
kokoukseen Joensuussa. Osallistuin viikon aikana myös ESN Joensuun Color Festivalin
järjestelyyn ja osallistuin itse tapahtumaan. Tapasimme Matin ja ev-sihteeri Jukan
kanssa Joensuun kaupungin opiskelija-asioiden työryhmää kokouksessa, jossa
pääsimme keskustelemaan esimerkiksi opiskelija-asumisen tilanteesta ja Savonlinnacasesta. Osallistuin myös UEF//KAMU-palaveriin Skypen välityksellä.

16.5. – 22.5. Viikko 20 aloitettiin tapaamalla Kari Korhosta Savonlinnan tilanteeseen
liittyen. Viikon aluksi kommentoimme myös kierroksella olevaa SYL:n linjapaperia.
Tiistain vietimme Kuopiossa Flooran päivän vietossa. Loppuviikosta palaveerasin
yliopiston edustajia uuden opiskelijan intran tiimoilta sekä osallistuin ohjauksen
koordinointi- ja kehittämisryhmän kokoukseen.
23.5. – 29.5. Hallitus kokoontui aamukouluun ja kokoukseen. Osallistuin lisäksi
palaveriin UEF//Kamusta ja tein suunnitelmia kesää ja alkusyksyä varten.
Isaac Adaam
2.5.-8.5. Participated in meeting with academic rector, executed call for nominations
for SYL Kehy board positions. Started work on SYL KEHY policy paper.
9.5-15.5. Participated in meeting with Joensuu City Board. Did selection of ISYY
representative for the SYL National Development Cooperation Board.
16.5.– 22.5. In collaboration with SYL worked on KEHY budget for 2017 and 2018, as
well as other detailed planning. Completed my part of the SYL KEHY Policy paper.
Attended Flora day event and participated in forum with all ISYY staff.
23.5.– 29.5. Engaged in discussion with other Environmental reps from other
universities about the possibilities of organising an environmental forum later in
Autumn semester. Studied documents for learning and study facilities audit in the
Autumn.
Matti Nivala
2-5.-8.5. Viikon aikana suunnittelin hieman lisää hyvinvointiviikkoa ja olin mukana
valitsemassa vuoden opiskelijoita. SYL:n kanssa kävimme keskustelua linjapaperista
sopoasioissa. Suunnittelimme edunvalvontasihteerin kanssa sopo- ja kopojaoston
kokouksen yhdistämistä seuraavalle viikolle kokeilumielessä. Samalla keskustelimme
sopo- ja kopojaoston yhdistämisestä. Yhdistämisestä emme päättäneet mitään vaan
viemme ajatuksen eteenpäin. Samalla kertaa sovin Eija Vänskän vierailusta ja siitä mitä
hän puhuu sopo-kopo-kokouksessa. Viikon aikana hallitus tapasi akateemisen rehtorin.
Hallituksella oli kokous, jossa päätettiin erinäisistä rekrytoimisista. Viikon aikana
keskustelin konsultointiyritysten laskutuksesta.
9.5.-15.5. Viikon alussa pidimme pitkän palaverin konsultointifirman kanssa OKKKprojektiin liittyen. Keskustelussa oli mm. Prezin tekemistä ISYY:n kampusvisioon
Joensuuhun ja Kuopioon, joiden pohjalta hankeavustukset ja muut rahoitukset
tehdään. Osallistuin hallituksen kanssa Joensuun kaupunginhallituksen tapaamiseen,

jossa kerroin YTHS:n tilantesta sotessa, Joensuun lääkäritilanteesta, OmaYTHS:stä ja
sähköisestä potilastietojärjestelmän muuttumisesta, opiskelija-asumisesta ja yleisesti
opiskelijan hyvinvoinnin tilasta tällä hetkellä Joensuussa. Kävin sopo-kopokokouksessa,
jossa Eija Vänskä esitteli jaostoille OmaYTHS:ää ja muita YTHS-kuulumisia.
Yhteiskokouksessa päätimme vuoden opettajan valinnasta. Viikon aikana osallistuin
kaksipäiväiseen päihdepäivät-tapahtumaan, jossa osallistuin Itäraja-, hyvinvoinnin
matematiikka- ja sotesoppa-seminaareihin. Päihdepäivillä tapasin itäsuomalaisia
järjestöjä. Tapahtuman parasta antia oli asiakasnäkökulmasta, valinnanvapauslaista ja
rahoitusmalleista oleva paneelikeskustelu, jossa mm. YTHS:n asemaa korostettiin.
Viikon aikana tapasin Joensuun opiskelija-asian yhteistyöryhmän kokoukseen, jossa
nostin esille samat asiat kuin kaupunginhallituksen tapaamisessa. Kokouksessa
pureuduttiin tarkemmin opiskelija-asuntoihin Savonlinnan lakkauttamispäätöksen
jälkeen. Otin osaa scifestiin, jossa tapasin yliopiston tutkijoita OKKK-projektiin liittyen.
Viikon aikana olin auttamassa ESN Colour Festival-tapahtuman järjestelyissä ja
osallistuin opiskelijoille ilmaiseen Joensuun mailan superpesisotteluun. Lisäksi
loppuviikosta olin mukana kaatuneiden muistopäivässä kantamassa Suomen lippua
yhdessä kopo- ja sopo- aktiivien kanssa.
16-22.5. Alkuviikosta keskustelin Savonlinnasta hallituksen ja filosofisen tiedekunnan
edustajan kanssa. Kävimme läpi muutamia ongelmakohtia siirtoon liittyen
opiskelijanäkökulmasta. Hallituksen kanssa kävimme läpi SYL linjapaperia, jossa haettiin
ISYY:n yhteinen linja muutosehdotuksiin. Viikon aikana hallitus osallistui UEF:n Floran
päivään, jossa mm. vuoden opettaja ja opiskelijat julkaistiin. Samana päivänä
hallitukselle esiteltiin SYL:n KEHY toimintaa. Lisäksi hallituksen ja henkilökunnan kanssa
kävimme läpi ISYY:n strategiaa työryhmätyöskentelyllä ja viestintäsektori kanssa
kävimme ISYY:n viestintästrategiaa läpi. Viikon aikana sovittiin tapaamisesta Olli
Niemen kanssa, jonka kanssa kävin lyhyttä keskustelua sähköpostilla OKKK-projektiin
liittyen. UEF:n kanssa kävin tapaamisessa, jossa UEF esitti ISYY:n mukaan tuloa
kampusstrategiaan ns. porttirakennukseen. Samalla keskustelin UEF:n kanssa
Savilahteen liityen ja siitä mikä on Kuopas Oy:n ja ISYY:n rooli. Viikon aikana osallistuin
ISYY:n Prezin tekemiseeen kampusvisioon liittyen. Loppuviikko menikin valtion
palveluksessa Sotinpurolla.
23-29.5. Viikon aikana päivitin oikeat päivämäärät ja sovin tilojen varaamisesta
hyvinvointiviikkoon liittyen. Viimeistelin Jannen tekemän ISYY:n kampusvision
Joensuuhun ja Kuopioon liittyen yhdessä puheenjohtajan kanssa. Olin Skype palaverissa SYK:n tutkimus- ja kehittämispäällikön kanssa, jonka pohjalta olin Joensuun
Elliin ja Joensuun kaupunkiin yhteydessä. Joensuun Ellin kanssa tapaaminen OKKK
projektiin liittyen ja kuuntelemassa heidän näkemyksiään ISYY:n tulemisesta
kampukselle rakennuttajana. Viikolla oli hallituksen aamukoulu ja hallituksen kokous.
Vastasin viestintä strategian kysymyksiin ja kirjoitin ISYY:n strategiaan liittyvän
ryhmätyön tulokset puhtaaksi. UEF:n kanssa kävin keskusteluja tilapäismajoittamisesta.

Janne Kylämäki
01.05.-08.05:
Akateemisen rehtorin tapaaminen. Neuvottelu Joensuun ES:n
kanssa työelämäpäivästä. Työelämäpäivän suunnittelu. Hallituksen kokous.
09.05-15.05
OKKK-palaveri konsultin kanssa. Käyty Itä-Suomen
teollisuusfoorumilla ja Star me up kilpailun päätöstilaisuudessa edistämässä
yritysyhteistyötä. Kaupunginhallituksen tapaaminen. Otettu osaa Skifestiin ja käyty
rakentavaa keskustelua digitaalisaatista koulutukseen liittyen UEF:in tutkijoiden kanssa.
16-22.5.
OKKK- esityksen kirjoittaminen. Savonlinnan liittyvä tapaminen.
Linjapaperin työstäminen. Kuopion työelämäpäivän koordinointia facebookryhmän
välityksellä. Flooran päivä ja ISYY-työskenetely Kuopiossa.
23.05-27.05
OKKK-skypepalaveri.
Kesäsuunnitelma:
Teen
kesäaikaan
töitä
sosiaalityöntekijänä
Lieksan
vastaanottokeskuksella. Jatkan kuitenkin samalla hallitustyötä mm. OKKK-projektin ja
työelämäpäivän eteenpäinviemisen osalta. Osallistun myös muuhun tarvittavaan
hallitustyöskentelyyn kesätyön tekemisen sallimissa rajoissa.

Laura Carman
2.5.-8.5. Attended Let’s get High tech about Employability of international students.
Met with academic rector. Colour festival planning and organising meeting.
9.5.-15.5. International Spring forum meeting in Turku with Riitta and gained
knowledge about tuition fees and also about the Universities and Student Union's roles
in helping the refugees. Continued with Colour Festival organisation. Attended ESN
Joensuu and ESN Kisa section cooperation and gained useful insight into the
international organisations dna their running on the two campuses.
16.5.-22.5. OFF SICK
23.5.-29.5. Held the International sector get together meeting between UEF and the
Students union on all three campuses. Coordinated the meeting in Kuopio, a lot of
information about tuition fees and tutoring discussed.

