Sektorikohtainen Selonteko / reports 2017
Huhti- ja toukokuu
Pääsektori, hallituksen jäsenet Tahvo Kekkonen, Matti Nivala ja Heikki Räihä
27.3-2.4.
-

Kuntavaalien kampanjapäivä jokaisella kampuksella

-

RPJ ja edari

-

SuperHell

-

Uefin vuosipäiväjuhlassa edustaminen Kuopiossa

-

Akateemisen rehtorin tapaaminen Joensuussa

-

Hallituslaiset Savonlinnassa

-

Savonlinnan ainejärjestöjen edunvalvojien kouluttaminen

-

Savonlinnan ainejärjestötoimijoiden tapaaminen

3.-9.4.
-

Savonlinnan kampusvaliokunnan kokous

-

Suvantokadun saunan remontti palaveri (Matti)

-

Ponsiin vastaus ja taustojen selvittäminen

-

Järjestöpäivät

-

Kampussiirron muutostuen ohjausryhmä (Heikki)

10.-16.4.
-

Kampussiirron palaveri Kari Korhosen kanssa

-

Tapaaminen Pohjois-Savon liiton kanssa (Tahvo)

-

Palaveri maakuntauudistuksesta Savonian kanssa (Tahvo)

-

Kummiainejärjestöjen kokouksia
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17.-23.4.
-

Rehtorin tapaaminen Joensuussa

-

Uljaan päätoimittajan tapaaminen

-

KYY-yhtiökokous

-

Kampussiirron muutostuen ohjausryhmä (Heikki)

-

Savonlinnan vappu-perinteen siirron tapaaminen (Heikki)

24.-30.4.
-

Opiskelijavapun järjestelyt + vappu

-

OPIn kahvit

-

Kaupunginjohtajan läksiäiset Kuopiossa (Tahvo)

-

Tuutorointi-tapaaminen oppiainetuutoreiden kanssa (Heikki)

-

Savonlinnan kampusvaliokunnan kokous

-

Edustajiston iltakoulu, Uljas-strategia

-

SuperHell

-

Savonlinnan alkoholiton hengailuilta

-

Joensuu Wappu-perinteet

-

Tuoreiden valtuutettujen tapaamisia (Demarit ja Kepu) (Matti)

1.-7.5
-

Savonlinnan terveystyöryhmän kokous (Heikki)

-

Joensuun

kansalaisjuhlatoimikunnan

kokous:

Kaatuneiden

muistopäivästä

ja

Itsenäisyyspäivästä. (Matti)
-

Kirjan ja ruusun päivän “hyvä opettaja” -palkintojen jakaminen Savonlinnassa

-

Kampussiirron edistämisen työskentelypäivä Uefin Savonlinnan henkilökunnalle (Heikki)

-

Savilahti-hankkeen tapaaminen Kuopiossa (Tahvo ja Matti)

-

Kielikeskuksen opetusnäytteiden arviointi

-

Kuopion kampusvaliokunnan kokous

Heikki on joutunut olemaan muutamia päiviä työskentelemässä gradunsa parissa huhtikuun lopuilla
ja toukokuun alussa, sillä palautuksen deadline on toukokuun puolivälin paikkeilla. Lisäksi koko
pääsektorilla on ollut lukuisia tapaamisia ja kokouksia, joista jokaista ei ole tarpeen kirjata ylös
selontekoihin.
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Viestintä
Hallituksen jäsen Henri Hakkarainen
Henkilökunnan jäsen Mari-Anne Lindroth

Mari-Anne Lindroth
3.-7.4.
-

ISYY:n viestintäohjeistuksen työstämistä

-

Wiikko-Ärsyke

-

Vapun tiedotuksen suunnittelua ja toteuttamista

10.-14.4.
-

ISYY:n viestintäohjeistuksen työstämistä

-

Wiikko-Ärsyke

-

Vapun tiedotuksen suunnittelua ja toteuttamista

-

Uljaan materiaalien kerääminen ja tuottaminen

17.-21.4.
-

Uljaan materiaalien kerääminen ja tuottaminen

-

Vapun tiedotuksen suunnittelua ja toteuttamista

-

sometiimin kokous

-

Viestintäsektorin tapaaminen Helsingissä 20.-21.4.

24.4.-28.4.
-

Wiikko-Ärsyke

-

Vapun lehdistötiedotteet medioille

-

Vapun tiedottamista

1.5.-5.5.
-

Viestinnän työryhmän palaveri

-

ISYY:n graafisen viestinnän ohjeistuksen suunnittelua
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Henri Hakkarainen
Jatkuvana päivittäisenä toimintana ISYY:n SoMe-kanavien päivittäminen, seuraaminen, analysointi
ja muiden muistuttaminen niiden päivittämisestä omien sektoreidensa suhteen.

3.-9.4.
-

Tiedotussihteerin kanssa ISYY:n viestintäohjeistuksen työstämistä

-

Järjestöpäivien organisointi ja ständäily

-

Maria Loiman kaa hengailu

-

Hallituksen aamukoulu

-

Vapun tiedotuksen suunnittelua

10.-16.4.
-

Hallituksen ja edustajiston puheenjohtajiston kanssa keskustelua

-

Hallituksen aamukoulu

-

Tiedotussihteerin kanssa ISYY:n viestintäohjeistuksen loppuun työstäminen

17.-23.4.
-

Vapun tiedotuksen suunnittelua ja toteuttamista

-

Kyy-yhtiöiden kokous

-

Hallituksen kokous

-

ISYY:n kangaskassien kuvakisan suunnittelua ja tiedottamista

-

Some-kanavien analysointi Some-tiimin tapaamista varten

-

Some-tiimin kokouksen järjestäminen ja suunnittelu vappua varten

-

SYL - Viestintäsektorin tapaaminen Helsingissä 20.-21.4.

24.4.-30.4.
-

Yhtenä päivänä kulttuuriviikon ständäilijöiden vastaanottaminen

-

Superhell palaveri

-

Hallituksen kokous

-

Kestävän kehityksen neuvottelukunnan kokous

-

Edustajiston iltakoulu Uljas-visiosta. Pidin iltakoulussa edustajistolle myös koulutuksen
Slackin käyttöön

-

Edustaminen Savo-Karjala-excursiolla

-

Allastapahtuman streamaus
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-

Vapun kuvakisan seuraaminen

1.5.-5.5.
-

Hallituksen kokous

-

Kampusvaliokunnan kokous

-

Vapun kuvakisan päättäminen

-

Tämän selonteon koonti

SOPO, hallituksen jäsenet Heidi Turunen ja Matti Nivala
27.3.-2.4.
- OLL-kummin Otto Takalan kummin tapaaminen Joensuussa.
- ISYY-kummin Maria Loiman tapaaminen Kuopiossa.
Tapaaminen ainejärjestöjen ja opiskelijoiden edunvalvonnan toimijoiden tapaaminen
Savonlinnan kampuksella. (Heidi, Sara, Heikki, Tahvo)
- Yksinäisten opiskeloiden kohtaaminen -koulutus yhdessä Nyyti ry:n Päivi Kohtan kanssa.
Tapahtuma keräsi noin neljäkymmentä ainejärjestöaktiivia, edunvalvojaa ja tuutoria, mikä oli
erityisesti Nyyti ry:n edustajalle Päiville positiivinen yllätys. (Heidi)
Hymy- ja valitusviikon palautteiden purkamisen aloitus Amicasta. (Heidi)
Muut kokoukset: Edustajiston kokous, henkilökunnan ja hallituksen tapaaminen ja Joensuun
aamukoulu. (Heidi)
3.-9.4.
Tapaaminen Amican kanssa, aiheena mm. Savonlinnan siirto, hymy- ja valitusviikon
palautteet, ravintolakierros Joensuun kampuksella. (Heidi ja Matti)
- UEF:n ja Amican ohjausryhmä (Matti)
- Järjestöpäivät: Ständäilyä yhtenä päivänä sekä materiaalien hankinta päiviä varten. Samalla
tutustuttiin järjestöjen edustajiin.
- Vierailu YTHS:llä POKA:n kanssa, jossa keskustelimme muun muassa siitä kuinka
mahdollisesti AMK-siirto vaikuttaa Joensuun YTHS-palveluihin sekä lähemmän aikavälin
uudistuksiin. Tämän jälkeen teimme yhteistä lobbaussuunnitelmaan Joensuun
kuntastrategiaan.
- Ainejärjestökummitoimintaa (Poikkeus ja Tombolo)
- Tuutorointikoulutuksessa seniorituutorina.
- Kielikeskuksen palautteen raportointi ensi viikon palaveria varten.
Valmistautuminen seuraavan viikon kielikeskuspalaverin, hymy- ja valitusviikon palautteen
koonti.
- Muut tapaamiset: Joensuun kampuksen iltapäiväkoulu, hallituksen kokous

5

10.-16.4.
- Opiskelijaterveysturvallisuusryhmän kokous (Matti)
- Alkuviikon sairaana, joten osallistuin vain “välttämättömiin” tapaamisiin.
- Edunvalvontajaoston kokous ja hengailuilta
- Ainejärjestökummitoimintaa (Kassos)
Tapaaminen Saran, Emmin ja Linan kanssa siitä kuinka yhdistetään sopoa, kehyä, kv:ta ja
työelämää?
Sexit-palaveri
- Hallituksen ja edustajiston puheenjohtajien välinen palaveri, jossa keskusteltiin seuraavasta
edustajiston kokouksesta.
17.-23.4.
- Yhteistyötä kummiainejärjestöjen kanssa (Praxis ja viestejä kaikille heille)
- Kehitysyhteistyö kuvioiden elvyttäminen. Tapasin muutaman opiskelijan, jotka ovat
kiinnostuneita KEHY-kerhon käynnistämisestä uudelleen. Suuntaviivojen luominen ensi
syksylle KEHY-kerholle ja muulle KEHY-toiminnalle. (Heidi)
Rehtorin tapaaminen, jossa lobbasimme esimerkiksi opintopsykologipalveluita.
Hymy- ja valitusviikon purkuja ja haastattelun antaminen Uljaalle palautteista.
Muut tapaamiset: KYY-yhtiöt, aamukoulu, hallituksen kokous
24.-30.4.
- SiunSotesta terveystarkastaja Amican ravintoloihin Joensuussa. Mukana myös ISYY ja YTHS.
(Heidi ja Matti)
- Demari-nuorten tapaaminen demareiden toimistolla heidän kutsumina vierainaan.
Hallituksen kokous ja edustajiston iltakoulu.
Tuutorivastaavien ja oppiainetuutoreiden koulutus, jossa olin antamassa opiskelijan ja
ylioppilaskuntatoimijan näkemyksiä tulevan lukuvuoden tuutorointiin. (Heidi)
Bussivastaava Savo-Karjala excursiolla. Oli kivaa. :)
Kampuksen vapunvietto, vappukulkue sekä Torson pesu ja lakitus.
1.-7.5.
-

Hallituksen kokous
Kampuskoulu
Sopo-Kopo-tapaaminen yhdessä Piian, Ollin ja Matin kanssa.
Opinporinoihin osallistuminen.

Työelämä ja yritysyhteistyö, hallituksen jäsen Sara Peltola
26.3.- 3.5.2017
- Osallistuminen savonlinnalaisten ainejärjestöjen vierailuun Joensuussa
- Vierailu ja ständäily Savonlinnassa ja samalla tutustuminen savonlinnalaisiin
ainejärjestötoimijoihin ja kampukseen. Savonlinnan reissu oli erittäin mukava.
- Osallistuminen SYL:n kummin tapaamiseen Kuopiossa ja OLL-kummin vierailuun Joensuussa.
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-

-

-

-

-

-

Edustaminen yliopiston vuosijuhlassa ja Kylterivaikuttajien yhteisessä päivässä Helsingissä.
Helsingissä erinomaista keskustelua kauppatieteiden kehittämisestä ja yliopistojen
tulevaisuudesta.
POLKU-viikon järjestäjien kanssa tapaaminen ja asioiden edistäminen.
Joensuun aamukoulu, jossa saatiin idea ständäillä järjestöpäivissä. Järjestöpäivän ständi
materiaalien hoitamista ja ständäilyä Carelialla.
REKRY2017 -tapahtuman suunnittelua, yritysten yhteystietojen etsimistä ja infoviestien
kirjoittamista tapahtumasta. Yritän löytää kiinnostuneita yrityksiä osallistumaan jokaisella
kampuksella kyseiseen tapahtumaan.
Tiedotusta ajankohtaisista asioista somessa, Wiikko-ärsykkeessä, sekä tietyille
ainejärjestöille.
ISYY:n brändi kangaskassikilpailun ideointi, sääntöjen tekeminen ja launtsaus. Kisan hypetys
somessa.
Pkky:n luonto-oppasoppilaiden kanssa yhteistyön työstämistä ja heidän retkien
markkinoiminen ISYY:n jäsenistölle.
Potentiaalisen
yhteistyökumppanin
sopimusluonnoksen
kirjoittaminen. Saimaan
Juomatehtaan ja ISYY:n välisen yhteistyön sinetöinti. Sitsiavustussääntöjen ja
hakemuspohjan tekoa.
Tapaaminen yrittäjän kanssa, joka suunnittelee polkupyörien tarjoamista opiskelijoille,
kerroin ISYY:n olevan erittäin kiinnostunut projektista.
ISYY:n nettisivuille tulevan TYÖELÄMÄ-välilehden tietojen kokoamista.
Kummiainejärjestön puheenjohtajan kanssa kahvihetki, keskusteltiin yleisistä ja
työllistymiseen liittyvistä asioista. Toisen kummiainejärjestön puheenjohtajan kanssa
kaffehetki, erittäin monipuolisia keskusteluja.
Parkkipaikkojen maksullisuudesta kannanoton tekeminen sisäiseen käyttöön, sekä samasta
aiheesta viestin teko ainejärjestöille.
Urapalveluista keräämäni palautteen teko tiiviiseen muotoon ja omien kehitysideoiden
lisääminen. Lina teki kv-osuuden kyseisestä paperista. Annikki Honkasen kanssa tapaaminen
Urapalveluiden kehittämiseen liittyen. Erinomainen tapaaminen, myös jatkotoimenpiteitä
seuraa.
Joensuun kampuksen kaupunkipoliittiseen paperiin kirjoittaminen työelämästä.
Uljas-median visio paperin kirjoittaminen ja iltakoulun jälkeen työstäminen.
Wappuna torson peseminen ja video- ja kuvamateriaalin tuottaminen

Kokoukset: Hallituksen kokous x4, Akateemisen rehtorin tapaaminen, Rehtorin tapaaminen,
SUPERhell, Aamukoulu x 3. Sähköpostikokous Parina Oy asioista, Opiskelijan
Itä-Suomi ry.n sähköpostikokous,
Opinkahvit x2,
Kestävän kehityksen
neuvottelukunnan kokous, edustajiston iltakoulu Uljas asiasta, Rpj:t kokous
osallistuminen OKKK keissin takia, edustajiston kokous.
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Liikunta, hallituksen jäsen Matti Nivala

27.3. - 7.5.
-

OLL-kummin Otto Takalan vierailu Joensuussa. Kävimme läpi Sykettä kaltaisten palveluiden
merkityksestä. Erityisesti keskustelimme Lempeästi Liikkeelle tai Loivasti Liikkeelle sekä
hyvinvoinnin laajentamisesta palveluihin.

-

Suunnittelupalaveri Amican ja Sykettä kanssa Joensuussa yhteisistä teemaviikoista syksylle.
Tavoitteena on tuoda infoa ruokailun ja liikunnan yhdistämisestä. Tätä samaa pohjaa
tavoitellaan Kuopioon myös tälle vuodelle hieman eri muodossa.

-

OLL sektoritapaaminen. Siellä tuli hyvää infoa vaikuttamisesta kaupunkiin ja yliopistoon.
Erityisesti oppimisympäristöihin huomiointia liikunnallista dimensiota.

-

Lisäksi OLL on tekemässä uutta liikuntapoliittista linjapaperia ja tähän rakensin lomakkeen,
jolla haluan nähdä ISYY:läisten näkökantoja. Uusia avauksia voivat olla e-urheilu ja
hyvinvointi laajemmin.

Vapaa-aika, hallituksen jäsen Matias Saastamoinen
3.4-9.4
-

Kulttuuriviikon järjestelyä, ajankohdan siirtäminen, kulttuuritoimijoiden infoaminen
muutoksesta

-

Järjestöpäivillä ständäilemistä

-

Hallituksen kokoukseen osallistuminen

-

Iltapäiväkouluun osallistuminen

10.4-16.4
-

-

Kulttuuriviikon järjestäminen
-

yhteydessä oloa kulttuuritoimijoihin

-

Uusien toimijoiden etsiminen

-

Facebook-tapahtuman bannerin hankkiminen

Pääsiäisviikolla en kulttuuriviikon järjestämisen lisäksi juuri kerennyt tekemään

17.4-23.4
-

Kulttuuriviikon järjestelyä
-

Viimeisimpien kulttuuritoimijoiden haaliminen
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-

Infoamista

-

Aikataulujen ja päivämäärien kanssa sumplimista

-

Ohjelman luonti

-

Viimeistelyä kaikella tapaa

-

Hallituksen kokoukseen osallistuminen

-

Rehtorin tapaaminen, aiheena opintopsykologi

-

Uljas-lehden päätoimittajan kanssa kokoustaminen

-

KYY-yhtiöiden kokouksen loppuun osallistuminen

-

Kummiainejärjestöille viestittelyä

24.4-30.4
-

Kulttuuriviikko järjestettiin kyseisellä viikolla. Ajankohta oli kenties haastavin tämän viikon
järjestämisessä sekä viime hetken peruuntumiset, joita viimeisillä viikoilla tuli muutama
kappale.

-

Kulttuuriviikon järjestelyä
-

Viestittely ja viime hetken infojen antaminen

-

ständien luona olemista

-

Kuntapoliittisen ohjelman luomista liikunnan ja kulttuurin osalta

-

Edustajiston iltakouluun osallistuminen, jonka aiheena oli Uljas

-

Hallituksen kokoukseen osallistuminen

-

Liikunta-appron

suunnittelukokouksen

järjestäminen

ISYY:n

ja

Sykettä-palvelun

henkilökunnan jäsenten kanssa. Liikunta-appro tullaan näillä näkymin järjestämään
Sykettä-palveluiden ilmaisten kokeiluviikkojen yhteydessä.
-

Vappuhulinoihin osallistuminen muun muassa vappukulkueessa Suomen lipun kantaminen.
Hulinat jäivät lyhyeksi sairastumisen vuoksi.

1.5-5.5
-

Kulttuuriviikon toimijoille viestittely ja kiittäminen osallistumisesta

-

Kuntapoliittisen ohjelman luomista liikunnan ja kulttuurin osalta

-

ISYY:n hankeavustusten läpikäymistä ja kommentointia

-

Hallituksen kokoukseen osallistuminen

-

POKA:n vapaa-ajan vastaavan tapaaminen. Aiheena oli bändi-illan ja liikunta-appron
suunnittelu. Bändi-ilta olisi tarkoitus järjestää marraskuun puolen välin tienoilla, mitä varten
järjestettäisiin bändikilpailu, joista opiskelijoiden valitsemat viisi parasta pääsisivät
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esiintymään. Tapahtuma järjestettäisiin ainakin Joensuussa mutta tarkoitus olisi saada myös
Savotta mukaan ja sitä myöten tapahtuma Kuopioon. Keikkapaikkana toimisi Ilona.

International Affairs, executive board member Lina Munčytė
Secretary for International Affairs Emmi Alho
Secretary for International Affairs Heli Siponen
Lina Munčytė
27.03.-02.04.
- SYL KV sector meeting in Helsinki
- Cooperating with UEF international sector in recruiting international students to take part in
international tutor training and UEF marketing video filming
- SuperHell
- Panel discussion in Kuopio
- Hallitus meeting
- Edari meeting
- Hallitus morning school
- Summarising one part of hymy ja valitus viikko feedback material
- Joensuu kampus kuolu (meeting with the Joensuu hallitus members to talk about current
plans and issues in Joensuu campus and how can we improve that as a team)
03.04.-09.04.
- EV Tiimi meeting
- Preparing materials for järjestöpäivät (flyers about ISYY’s staff for harassment issues, ISYY
bag competition material).
- Preparing for and being at the ISYY stall during järjestöpäivät in Joensuu on both days,
involving students in the ISYY bag competition and representing ISYY
- Taking part in ISYY canvas bag competition instruction and promotion creation
- Joensuu kampus koulu
- Creating a team on slack for edari members so that the flow of information and
communications in general would be improved
- Hallitus morning school
- Attending Ablaut ry meeting (my kummi ainejärjestö) and updating them on ISYY’s events
and recent news
10.04.-16.04.
- Promoting Vappu and ISYY bag competition to international students
- ISYY’s KV meeting with UEF KV sector (specifically about working together in promoting
international mobility for Finnish students)
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-

ISYY’s KV meeting with worklife and development cooperation hallitus members for
cooperation in the future projects
Hallitus morning school
Hallitus meeting

17.04.-23.04.
- Hallitus meeting
- Super SoMe Tiimi meeting
- Hallitus morning school
- Rector’s meeting
- Meeting Jussi Turunen about Uljas visio
- Echo ry meeting
- Creating questionnaire about UEF Career Services for international students
- Cooperating with UEF regarding their marketing video creation
24.04.-30.04.
I was ill for over a week (week 17 and part of week 18), so my work progress was limited by that.
Nevertheless, I did my best to work from home and catch up with the deadlines and meetings.
- Hallitus morning school
- Hallitus meeting
- Summarising the results of the questionnaire about career services for international
students and writing a statement about that (unfortunately I could not attend the meeting
regarding this, but my colleagues did an excellent job bringing the issues concerning both
Finnish and international students).
- Drafting a statement on behalf of ISYY’s International sector for kuntapoliittinen ohjelma
- Staying away from social media because I was unable to attend Vappu due to my raging flu
01.05.-30.04.
- Hallitus meeting
- Attending ESN Joensuu Open Board Meeting and ESN Finland’s National Platform
- Kampus koulu (discussing the next steps that need to be taken in Joensuu campus)
- ISYY canvas bag design promotion
- Doing some preparations for the end of the semester (donation days) as well as the autumn
semester (ISYY’s guide for new international students with the special focus on subject
associations and Finnish student traditions)

Emmi Alho
27.-29.3.
- Monday Mail
- Yliopiston asettama työryhmä lukukausimaksuista ja apurahajärjestelmästä, kokous
- Meeting with UEF about international student’s tutoring
- SuperHell
- Kunnallisvaalien ennakkoäänestyspisteen järjestelyjä
- VET meeting
- ESN KISA board meeting
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-

Ostolaskujen kierrätys, koulutus
Kuopion järjestöpäivän järjestelyt
Updating welcome letter materials for new students
customer service and office work

3.-9.4.2017
- Monday Mail
- Kunnallisvaalien ennakkoäänestyspisteen järjestelyjä
- EV-team meeting
- Tutor training for new international tutors
- Henksu
- customer service and office work
10.-16.4.2017
- Monday Mail
- Meeting with Csilla Veszteg regarding to promeq project
- Kvk:n kokous
- http://www.promeq.fi/FI/PROMEQ/Tutkimusryhma-ja-osahankkeet (ISYY tekee yhteistyötä
hankkeen maahanmuuttajiin liittyvässä interventiossa)
- Meeting with ISYY & UEF mobility services (keskustelua mm. liikkuvuudesta,
kv-opiskelijoiden pankkipalveluista, kv-liikkuvuuden esteettömyydestä sekä
englanninkielisestä viestinnästä)
- Henksu
- ESN KISA board meeting
- Kv-sector meeting also with Sara & Heidi
- customer service and office work
- office closed Thu&Fri
17.-23.4.2017
- Office closed mon-Wed
- SuperSoMe meeting on gho
- Lukeman siivouspäivä
- customer service and office work
- updating ISYY’s calendar for 2017/2018
- Henksu
24.-30.4.2017
- Monday Mail
- office work and customer service
1.-7.5.2017
- VET meeting on gho
- KVK:n kokous
- Henksu
- Customer service and office work
- Making Monday Mail ready for next week, because kv-kevätpäivät in Vaasa
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Heli Siponen
27.3.-2.4.2017
- SYL:n kv-sektorin tapaaminen Helsingissä
- Monday Mail
- Meeting with UEF about international student’s tutoring
- SuperHell
- VET meeting
- Updating welcome letter materials for new students
- customer service and office work
3.-9.4.2017
- Monday Mail
- EV-team meeting
- Tutor training for new international tutors
- Henksu
- customer service and office work
- on sick leave 6.&7.4.2017
10.-16.4.2017
- Monday Mail
- Meeting with ISYY & UEF mobility services
- Henksu
- Kv-sector meeting also with Sara & Heidi
- customer service (and babysitting careless students…) and office work
- office closed Thu&Fri
17.-23.4.2017
- Office closed mon-Wed
- SuperSoMe meeting on gho
- customer service and office work
- updating ISYY’s calendar for 2017/2018
24.-30.4.2017
- Monday Mail
- Feedback/backfeed cancelled due to only 3 people signing up for the event
- SuperHell
- office work and customer service
1.-7.5.2017
- VET meeting on gho
- Henksu
- Customer service and office work
- Making Monday Mail ready for next week, because kv-kevätpäivät in Vaasa
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Koulutuspoliittinen sektori
Hallituksen jäsen Olli Auvinen
Edunvalvontasihteeri Pekka Koivaara
Edunvalvontasihteeri Piia Tiainen

Olli Auvinen
3.4.-7.4.
-

Edunvalvontatiimin (kopo+sopo+kv+ev-jaoston pj/vpj+henkilökuntaa) kokous; aiheina mm
kielikahvilan kehitysasiaa, UEF Summer School ja paljon ajankohtaisia kuulumisia

-

Järjestöpäiviin osallistuminen

-

Opintopsykologin kontaktointi

-

Halko

10.4.-14.4.
-

Kielikeskuksen hallinnon ja henkilökunnan hymy- ja valitusviikko palautepurku

-

Opintopsykologi Katri Ruthin tapaaminen

-

SEXIT tapaaminen; opintopsykologin lobbausta

-

Hymy- ja valitusviikon palautteen käsittelyä

-

Case opintopsykologi; rehtorin ja johdon sihteerin kontaktointi

17.4.-21.4.
-

Valmistelua opetus- ja ohjausneuvoston tapaamiseen; kesäopinnot

-

Case opintopsykologi; hyvintointi OVA:n kontaktointi

-

Hymy- ja valitusviikon palautteen käsittelyä

-

Rehtorin tapaaminen Joensuussa; opintopsykologin lobbaus

-

Opetus- ja ohjausneuvoston kokous; esitys opiskelijoiden toiveista kesälukukaudelle

24.4.-28.4.
-

Halloped simat

-

Kesäopintojen opiskelijakyselyn yhteenveto+aineisto OPI:n ja edelleen varadekaanien
johtamiin perustutkintokehityksen työryhmiin analysoitavaksi

-

SYL:n kontaktointi elokuun oppimisympäristöseminaariin liittyen

-

Edustajiston iltakoulu
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-

OY-seminaarin (elokuu) suunnittelupalaveri

-

Urapalveluiden tapaaminen; lisää opintopsyka lobbausta

-

Vappujuttuja toritapahtumaan liittyen; juonto ja ylioppilaskunnan vappupuhe

1.5.-5.5.
-

Halko

-

KVK; mm hankeavustushakemuksien käsittelyä ja kampusrysäyssuunnittelua

-

Kuopion kaupungin kaavoitus tapaaminen

-

SOPO-KOPO GHO; ajankohtaisia kuulumisien vaihtoa

-

OPI:n porinat: info/keskustelutilaisuus opiskelijavalinnoista v. 2018, palautteen antamisesta,
opetussuunnitelmien ja -oppaiden uudistamisesta, perustutkintojen kehittämisestä

Pekka Koivaara
3.4.-28.4.
-

Opintopiste-prosessi

-

Tilapalveluiden kontaktointi parkkipaikoista

-

Opiskelijahäirintätapauksien hoitamista

-

Hyvinvointi OVA tapaaminen

-

Kommentointia SYL:n yliopisto/AMK-lakimuutos lausuntoon

-

SEXIT tapaaminen

-

Tulopalveluiden skype-kokous

-

Henksun kokous

Piia Tiainen
3.4.-7.4.
-

Edunvalvontatiimin kokous

-

Henksun kokous

-

Opintopiste-prosessi

10.4.-14.4.
-

Kielikeskuksen tapaaminen, hv-viikon palautteet

-

Opintopsykologin tapaaminen

-

Opintopiste-prosessi

-

Opiskelijahyvinvointiin ja ohjausprosessin kehittämiseen liittyvä palaveri
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17.4.-21.4.
-

Toimiston siivous

-

SYL sopo AC

-

EV-jaoston kokous

-

Supersometiimin tapaaminen

-

Henksupalaveri

24.4.-28.4.
-

OPI:n kahvit

-

Kommenttikeskustelu SYL:n lausuntoon

-

Halloped-simat

-

Hallitus+henksupalaveri

-

SYL SopoAC

-

Tuutorvastaavien tapaaminen

-

Opetusnäytteiden arviointi

OKKK raportointia - Hallituksen jäsen Matti Nivala
-

Savilahden tilanteen kartottamista. ISYY odottaa kaupungilta asemakaavoittamisen
käynnistämistä ISYY:lle tarjotulle alueella. Tällä hetkellä tarkkaa päivää eikä kuukautta ole
vielä tiedossa, mutta homma etenee kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Samalla, kun
keskustelee ISYY:n asuntorakentamisesta, niin voi vaikuttaa Savilahteen yleisesti. Tästä hyvä
palaveri 3.5. Savotan, ISYY:n, Sakkyn ja kaupungin kanssa (mukana Olli ja Tahvo).

-

OKKK ponnen pohjalta työstin esityksen perustaa valvontaryhmä ja tulevaisuudessa yhtiöön
hallintoneuvosto.

-

OKKK ylimääräinen yhtiökokous ja yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset.

Savonlinnan kampussiirron valmistelujen eteneminen (Sexit)
Savonlinnan kampussiirron suhteen ei ole tapahtunut edellisen edustajiston kokouksen jälkeen
erityisen suuria tapahtumia tai toimenpiteitä. Odotettavissa ei myöskään ole suurempia toimia
tämän kevään ja kesän aikana. Olen menossa 8.5. Tampereen yliopiston kasvatustieteellisen
tiedekunnan vieraaksi ja he kertovat Hämeenlinnan siirtoprosessin toimista sekä seurauksista
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keskittämisen jälkeisellä ajalla. Tämän perusteella kasaan tietopaketin ISYY:lle ja Uefille, jotta
voimme oppia vastaavanlaisesta tilanteesta.

Molemmilla kampuksilla järjestettiin infotilaisuus tilaratkaisuista ja Joensuun Ellin edustaja oli
mukana kertomassa tulevasta asuntotilanteesta. Savonlinnalaisille tarjotaan mahdollisuutta hakea
asuntoa jo nyt ja he pääsevät täten jonottamaan asuntoaan ennen varsinaista Joensuuhun
muuttamista. Tämän perusteella opiskelijat saavat muuttaessaan Joensuuhun asunnon Elliltä
helpommin ja heille aletaan tarjoamaan asuntoa vasta kun he ovat muuttamassa Joensuuhun, eli
aikaisintaan kesällä 2018. Heitä kohdellaan muutenkin asunnonhaussa kuten ensimmäistä kertaa
opiskelija-asuntoa hakevia. Kaikkiaan tämä ratkaisu on opiskelijoille erittäin hyödyllinen ja siihen
liittyen opiskelijoilta kuului paljon positiivista palautetta. Tämän asian tiimoilta järjestetään syksyllä
oma info fukseille. Lisäksi opiskelijoille lähetetään Joensuun Ellin kasaama ohjeistus asunnonhausta
kampussiirron yhteydessä. Syksyllä 2018 tarvittavan väliaikaismajoituksen suhteen ollaan
valmistelemassa ratkaisua, jonka perusteella kaikkien asuntoa tarvitsevien tulisi päästä
“hätämajoitukseen” syksyn ajaksi, mutta tarkempia tietoja tästä ratkaisusta ei tällä hetkellä ole.

Savonlinnaan hakeneiden opiskelijoiden määrä oli pudonnut noin 30% aiemmista vuosista haun
ensimmäisessä

vaiheessa.

Tämän

pelätään

vaikuttavan

myös

toisen

vaiheen jälkeisiin

opiskelijavalintoihin kampuksella. Syksyn osalta tämä saattaa tarkoittaa tavallista vähäisempää
määrää opiskelijoita, sillä kaikki paikan vastaanottavat eivät välttämättä tule Savonlinnaan
opiskelemaan laisinkaan vaan siirtävät opintojen aloittamisen suoraan Joensuuhun. Lisäksi tämä voi
vaikuttaa

negatiivisesti

ensi

syksyn

fuksien

motivaation

tasoon.

Asia

huomioidaan

tuutorointikoulutuksissa. Tuutoreille pidetään myös oma info kampussiirron toimenpiteistä.

Lisäksi on tehty seuraavia toimenpiteitä:
-

Savonlinnan henkilökunnalle sekä opiskelijoille järjestettiin maalis-huhtikuun aikana kysely
heidän puolisoidensa työpaikan tarpeesta Joensuuhun siirryttäessä. Joensuun TE-toimisto
voi täsmämarkkinoida sopivia työpaikkoja kyselyn tulosten perusteella.

-

Ensi syksylle on suunnitteilla Savonlinnan ja Joensuun opettajaksiopiskelevien ainejärjestöjen
yhteistapahtuma, jossa ohjelmassa olisi alustavasti kaupunkiin ja kampukseen tutustumista
Joensuussa sekä muutamia virallisia infoja kampussiirrosta. Tapahtumaa ideoi tällä hetkellä
joukko ainejärjestöjen edustajia. Tarkempi suunnittelu tehdään alkusyksystä.

-

Kampussiirron

muutostuen

ohjausryhmä

organisoi

molemmille

kampuksille

työskentelypäivän, jonka aiheena on opettajankoulutuksen 2018 kehittäminen. Tapahtuman
tarkoituksena on myös nostattaa positiivista suhtautumista kampussiirtoa kohtaan.
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Tapahtumaan oli tarkoitus saada myös opiskelijoita paikalle, mutta Uefin viestinnässä
tapahtui jokin erehdys ja tieto aikatauluista sekä ohjelmasta tuli vasta tapahtumaa
edeltävänä päivänä Savonlinnan henkilökunnalle (ja opiskelijoille tapahtumapäivän aamuna).
Tästä johtuen paikalle ei tullut kampuspuheenjohtajan lisäksi muita opiskelijoita. Asiasta on
annettu tiukkasanaista palautetta Uefille.
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