Hallituksen viikoittainen selonteko 2016

JOULUKUU / DECEMBER
Juho Ikonen (hallituksen puheenjohtaja)
5. - 11.12. Maanantaina viimeistelin tulevia Itsenäisyyspäivän soihtukulkueen ja
sidosryhmäglögien
käytännön
järjestelyjä.
Tiistaina
vietettiin
Suomessa
Itsenäisyyspäivää ja päivä kuluikin soihtukulkueessa sekä itse puheessa
sankarihaudoilla.
Keskiviikko
käynnistyi
Savonlinnan
kampuksen
siirtoprosessitapaamisella ja ajatuksena oli käydä nykytilannetta läpi ja sopia seuraavan
tapaamisen sisällöstä, mihin osallistuvat ensi vuoden toimijat. Keskiviikkona vuorossa
oli myös ISYY:n sidosryhmäglögit Joensuun kampuksella. Osallistujia oli jokunen, muttei
läheskään kaikki joille kutsu oli lähetetty. Viikko päättyi edustajiston kokoukseen, jossa
päätettiin mm. ISYY:n strategiasta, viestintästrategiasta, toimintasuunnitelmasta ja
budjetista. Lisäksi vuoden 2017 toimijat valittiin kyseisessä kokouksessa.
12. - 18.12. Viikko alkoi, kun olimme J-P:n ja tulevan vuoden hallituksen
puheenjohtajan Tahvo Kekkosen kanssa SYL:n vuoden viimeisessä PJPS-tapaamisessa.
Kyseisessä tapaamisessa agendana oli katseen kääntäminen tulevaan vuoteen ja SYL:n
2017 esittäytyminen. ISYY:n SYL-kummina vuonna 2017 on Maria Loima. Tapaamisen
jälkeen vuorossa oli SYL:n glögit, minkä jälkeen periferiapuheenjohtajat (nykyiset ja
tulevat) suuntasivat perehdytysristeilylle, josta palasivat tiistaiaamuna. Keskiviikkona oli
vuorossa uuden hallituksen kevyttä perehdytystä toimintaan akateemisen rehtorin
tapaamisen ja Kuopion kampuksen sidosryhmäglögien merkeissä. Torstai ja perjantai akselisto kului nykyisen ja tulevan hallituksen kanssa Nurmeksen maisemissa
syvällisemmän perehdytyksen merkeissä.
19. - 25.12. Viikko käynnistyi Ilkka Kakon tapaamisella ja OKKK-projektin
tulevaisuudesta keskustellen. Töitä tullaan tekemään vielä ensi vuonna. Lisäksi viikolla
lähetin yleis- ja hankeavustuspäätökset järjestöille tiedoksi. Viikolla työstössä olivat
myös toimintakertomus ja toimikauden päättelyä.
Juho-Pekka Maunula (1.vpj)
5.12-11.12 Alkuviikosta olin vapaalla. Keskiviikkona tapasin kasvatustieteiden
hallintopäällikköä Kari Korhosta, jossa kävimme arkkitehtuurisuunnitelmia Joensuun
normaalikouluun
ja
kampusympäristöön
liittyen.
Loppuviikosta
arvoin

ainejärjestökilpailuraadin kanssa työt ja vahvistimme voittajan sekä olin vuoden
viimeisessä edustajiston kokouksessa.
12.12-18.12 Alkuviikosta meillä oli SYL -glögit jossa ylioppilaskuntien hallitusten uudet
puheenjohtajat tapasivat toisiaan sekä keskustelimme SYL:n tosun yhtenäinen
ylioppilasliike -projektin toteutustavoista. Viimeistelin ainejärjestökilpailun viestimällä
kilpailuun osallistuneille ainjärjestöille. Loppuviikosta perehdytimme uutta ISYY:n
hallitusta.
Loppukausi viimeistelen tarvittavat dokumentit ensivuotta varten. Näitä dokumentteja
on Savonlinnan kampuksen ISYY:n toiminnan kehittämisen kohteita ja järjestöraportin
viimeistely sekä oman testamentin loppuun asti tekeminen.
Elina Kilponen (2.vpj)
5.-11.12. Joulukuun ensimmäisellä viikolla olin täydessä työn touhussa, sillä valmistelin
vielä viestintäosion perehdytysmateriaalia seuraavalle hallitukselle, sekä kirjoittelin
testamenttia ja hyviä käytäntöjä muistiin seuraaville kuopiolaisille hallituslaisille, jotka
valittiin perjantain edustajiston kokouksessa. Viikolla kävimme myös tiedotussihteeri
Heljän kanssa läpi viestintäkyselyn vastauksia ja arvoimme voittajan. Lisäksi kirjoitin
viestintäkyselyn vastauksista lyhyehkön koonnin/analyysin, joka jaettiin hallitukselle ja
henkilökunnalle ja toivottavasti otetaan hyötykäyttöön myös seuraavana vuonna.
Tiistaina järjestettiin itsenäisyyspäivän soihtukulkue ja loppuviikolla valmisteltiin
seuraavan viikon sidosryhmäglögejä.
12.12.-18.12. Viikolla kävin pyörähtämässä järjestöjaoston vaihtokokouksessa
kertomassa ISYY:n loppuvuoden kuulumisia ja valmistelin loppuun viimeisiä
perehdytysmateriaaleja. Keskiviikkona valitettavasti jouduin jättämään väliin
akateemisen rehtorin tapaamisen kypsyysnäytteen kirjoittamisen vuoksi, mutta pääsin
olemaan mukana seuraavan vuoden hallituksen jäsenten toimintaan tutustuttamisessa.
Keskiviikkona pidettiin iltapäivällä myös ISYY:n glögitilaisuus kuopiolaisille sidosryhmille.
Tämän jälkeen pidin vielä kampusvaliokunnan viimeisen kokouksen, jonka jälkeen
perehdytettiin
vähän
epävirallisemmissa
merkeissä
seuraavan
vuoden
kampusvaliokuntaa. Loppuviikko meni Nurmeksessa uutta hallitusta perehdyttäessä.
Loppuvuoden olen satunnaisesti täydentänyt Kuopion osalta testamentteja ja
dokumentteja, sekä kirjoittanut loppuun omat osani toimintakertomuksesta ja
ilmoittanut hallituksen viimeisessä kokouksessa päätetyistä yleis- ja hankeavustuksista
kuopiolaisille järjestöille. Kiitos vuodesta ja näkemiin!
Teemu Huikuri
-

Maarit Hotanen
-

Isaac Adaam
-

Matti Nivala
-

Janne Kylämäki
1.12-03.12. –
04.12-11.12 Itsenäisyyspäivänä osallistuimme itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen.
Viikolla pidimme myös sidosryhmäglögit Haltialla. Pidimme palaverin Ilkka Kakon
kanssa OKKK-projektista.
12.12-18.12 Kävimme Matin kanssa tutustumassa Joensuun Pihapetäjän
puukerrostalotyömaalla. Keskustelimme eri tahojen kanssa mahdollisuuksista ja
verkostoiduimme. Keskustelin myöhemmin viikolla Hannu Haarasen kanssa, joka toimii
rakennusalan työnjohto ja tuotannon opetuksen vastuuopettaja Savoniaammattikorkeakoulussa. Hän kyseli kiinnostuksestamme puurakentamista kohtaan ja
keskustelimme mahdollisuuksista. Loppuviikon perehdytimme uutta hallitusta
Nurmeksessa. Työelämäsektorin vastaavan kanssa saimme käytyä läpi kaikki tärkeät
asiat kuluneelta vuodelta sekä annoin yleisen tehtävänkuvauksen.
19.12-31.12 Pidimme OKKK-palaverin. Paikalla olivat Kakko, Räty, Ikonen ja Kylämäki.
Kävimme lävitse paljon tärkeitä asioita ja sovimme tehtävien jaosta ja ensi vuoden
aikatauluista. Valmistelin raportinomaisen ensi vuoden sektorivastuuseen valmentavan
asiakirjan hallitusjatkajalle.
Lina Munčytė
5.12-11.12 On Tuesday I was getting the Haltia ready for the Independence Day parade
and Wednesday it was the same with Glögit in Joensuu. On Thursday I received news
that Riitta Sahlsten got sick and since she was the head of organisers committee for
ESN Joensuu’s farewell party, I took over the pre-event preparations since otherwise
the event would have had to be cancelled. Consequently, on Friday I was busy helping
out with the event and afterwards went straight to the Representative Council
Meeting.
12.12. - 18.12 On Monday and Tuesday I was getting ready for the orientation for the
new Executive Board (I did a training on using Slack and one workshop). In addition, I
was helping ESN Joensuu collecting material for the Welcome Bags for the the new
international students (welcome bags contain a Survival Guide, information about ISYY

and UEF, a SIM card, various offers from ESN partners, etc.). Also on Tuesday I had a
GHO meeting with the Secretaries for International Affairs (Emmi and Heli) about the
course of action we should take next semester when it comes to subject associations
and the International Sector Representatives. On Wednesday the new and the old
Ex.Board had a meeting with the Academic Rector in Kuopio. I had a couple
meetings/discussions with the staff members in Kuopio (about the Retriitti,
International Affairs and Communications). On Thursday and Friday I attended the
Orientation for the new board and the last meeting of the old board. During the
weekend I was getting ready fro the Retriitti as I took part in creating the schedule for it
and had a couple of workshops/trainings during it.
19.12. - 25.12 On Monday and Tuesday I was in Retriitti and during it I attended the
board meeting. On Wednesday I, together with Emmi, Piia, Heli and Pekka had a
meeting with Riitta Keinänen and Miia Turtiainen about tuition fees (we prepared and
sent them a document about tuition fees and our questions concerns regarding it, thus
during the meeting we had a discussion on this matter). I also finalised some of the
business that had to be taken care of at the office before it closes down for the
holidays. On Thursday and Friday I was finalising my annual report and other businesses
that needed to be taken care of before the board change.

