Hallituksen viikoittainen selonteko 2016

LOKAKUU / OCTOBER
Juho Ikonen (hallituksen puheenjohtaja)
3.-9.10. Viikon suurimmat teemat olivat Students of Finland -kampanja sekä
hyvinvointiviikko. Viikolla järjestettiin ISYY:n workshop OKKK-projektiin liittyen, mikä oli
tarkoitettu edustajistoryhmille. Workshopissa käytiin tilannekatsaus läpi OKKKprojektista ja pohdimme/ visioimme OKKK:n tulevaisuuden muotoja. Hallitus työsti ja
kommentoi SYL:n liittokokous materiaaleja. Viikolla juhlimme ja muistelimme Lauran
aikaa hallituksessa, mikä huipentui tunteikkaisiin läksiäisjuhliin. Viikolla vietimme myös
pitkäaikaisen tuutorointisihteeri Jarno Pitkon läksiäisiä.
10.- 16.10. Alkuviikosta pääsektori osallistui SYL:n pjps-tapaamiseen, jossa
käsittelimme mm. perehdytyksen merkitystä sekä yo-kunnissa havaittuja ongelmia ja
haasteita. OLL:n varapuheenjohtaja Marjukka Mattila kävi vierailulla kertomassa OLL:n
kuulumiset, esittelemässä OLL:n liittokokousmateriaaleja sekä puhumassa
ehdokkuudestaan. Lisäksi viikolla aloitimme yliopiston edustaja Jenni Variksen kanssa
keskustelun riviopiskelijan ja UEF:n johtoportaan kohtaamistilaisuudesta.
17.-23.10. Alkuviikosta podin kuumetta, mikä johtunee pitkittyneestä flunssasta.
Hallitus tapasi akateemisen rehtorin ja kokousti Kuopiossa sairastaessani. Viikolla
valmistelimme materiaaleja edustajiston kokousta varten. Lisäksi viikolla tuli annettua
haastatteluita mm. leivästä ja perustulosta.
24.-30.10. Viikolla osallistuin Joensuun kaupungin järjestämään opiskelija-asioiden
yhteistyöryhmän kokoukseen, minkä aiheena oli opiskelija-asuminen, mutta Joensuun
Ellin edustaja ei saapunut kokoukseen paikalle, joten keskustelu jäi vajavaiseksi. Viikolla
kävimme yhdessä Janne Kylämäen kanssa keskustelua UEF:n kiinteistöpuolen edustaja
Soili Makkosen kanssa aiheesta OKKK ja UEF. Edustajiston kokouksen lisäksi kävimme
alustavaa keskustelua PKO:n kanssa mahdollisesta yhteistyösopimuksesta, kun Ilonasopimuskausi päättyy ensi vuonna. Järjestöjaoston kokoukseen osallistuin kertomaan
mm. ISYY:n kuulumisia. Viikko päättyi SYKETTÄ-palvelun johtoryhmän kokoukseen
Joensuussa.
Juho-Pekka Maunula (1.vpj)
3.10.-9.10. Torstaina kävimme SYL linjapaperia hallituksen kanssa läpi. Kävin myös Juho
Mutasen kanssa järjestösektoria läpi tarkastellen sitä, missä mennään. Jatkoin
ainejärjestökilpailun työstöä.

10.10-16.10. Alkuviikosta olin SYL:n puheenjohtaja-pääsihteeri-tapaamisessa. Kävimme
läpi siellä ensivuoden toimijoiden perehdytystä ja sitä miten, olisimme tärkeitä
opiskelijoille. Aloin suunnittelemaan seuraavaa jaostopuheenjohtajatapaamista, jonka
agendana tulisi olemaan seuraavan puheenjohtajan perehdytys sekä se, miten
parantaisimme ensi vuoden järjestökoulutusta. Tein myös alustavaa suunnittelua
ryhmäyttävästä toiminnasta Savonlinnan kampuksen siirtymiseen liittyen.
17.10- 23.10 Tiistaina juttelimme akateemisen rehtorin kanssa Savonlinnan kampuksen
tilanteesta sekä muista ajankohtaisista asioista. Samana päivänä vedin myös hallituksen
kokouksen. Hioin myös loppuun ainejärjestökilpailun, minkä aloitamme marraskuun
puolella.
24.10-30.10
Alkuviikosta
viimeistelin
ainejärjestökilpailun
kilpailukutsun
julkaisukuntoon yhteistyössä tiedotussihteerimme Heljän kanssa. Keskiviikkona olin
edustajiston kokouksessa, jossa päätettiin SYL:n delegaatiosta. Torstaina suunnittelin
jaostopuheenjohtajatapaamista marraskuulle.
Elina Kilponen (2.vpj)
3.10. - 9.10. Lokakuun ensimmäinen viikko oli myös ISYY:n vastuuvuoro SYL:n Students
of Finland -kampanjassa. Kamppikseen liittyen tuli tavattua Heljän kanssa pariinkin
otteeseen, loppuviikko viikonloppua myöten meni ahkerasti ISYY:n somesivuja
päivitellen. Lisäksi viikolla pidettiin kampusvaliokunnan kokous ja juhlittiin kaikkia hyviä
hetkiä, mitä hallitusjäsenemme Lauran kanssa koimme. Kokosimme myös ISYY:n
kommentteja SYL:n liittokokousmateriaaleista.
10.10.-16.10. Viikko alkoi SYL:n pj-ps-sektoritapaamisella Helsingissä. Mielenkiintoisen
viikonaloituksen jälkeen loppuviikko meni edellisen viikon hektisyyttä pohtiessa vähän
rauhallisemmin. Tapasimme Heljän kanssa some-viestintään, erityisesti Twitteriin
liittyen, osallistuin hallituksen aamukouluun ja kokoukseen ja perjantaina tapasin
SAVOTTA:n toiminnanjohtajaa kuntavaikuttamiseen liittyen. Viikko päättyi juhlallisesti,
kun edustin ISYY:tä ainejärjestö Socius ry:n vuosijuhlilla.
17.10.-23.10. Osallistuin maanantaina vapaa-ajanjaoston kokoukseen. Tiistaina hallitus
vieraili Kuopion sovelletun fysiikan laitoksen oppimisympäristöissä, jonka jälkeen sain
olla vetovastuussa hallituksen ja akateemisen rehtorin tapaamisen kulusta. Viikolla
pidimme myös hallituksen kokouksen ja tapasin Juho Pulkkaa loppuvuoden
aikatauluihin ja paikallisiin tapahtumiin + perinteisiin käytänteisiin liittyen.
24.10.-30.10. Alkuviikosta tapasin tiedotussihteeri Heljää ja pidimme viestinnän
epävirallisen työryhmän tapaamisen, missä keskusteltiin muun muassa viestinnän
toimintasuunnitelmasta. Keskiviikkona pidimme Kuopiossa järjestöpäiviä ja osallistuin

edustajiston kokoukseen. Loppuviikko meni sairastellessa. Kotoa käsin pystyin kuitenkin
osallistumaan puheenjohtajiston videotapaamiseen, missä käsittelimme syksyn
aikatauluja ja käsillä olevia asioita. Perjantaina aloitin muuttoa, eli en ollut ISYY:n
hommissa mukana.
Teemu Huikuri
3.10. - 9.10. Olin vastuussa tiistain liikuntailtapäivään kuuluvan Petkeljärven vaelluksen
järjestämisestä ja vetämisestä, joten tein siihen liittyvää valmistelua maanantaina.
Tiistaina olin koko päivän ulkoilemassa Petkeljärvellä noin 50 opiskelijan kanssa.
Keskiviikko ja torstai kuluivat SYL:n liittokokousmateriaalien läpikäymiseen ja
kommentointiin. Perjantaina vietimme hallituksen yhteistä päivää Joensuussa ja
lauantaina vietimme Lauran läksiäisiä.

10.10. - 16.10. Viikon aikana minulla oli muiden kiireiden vuoksi vähemmän
mahdollisuuksia panostaa ISYY-työskentelyyn. Keskiviikkona Opiskelijoiden liikuntaliiton
(OLL) varapuheenjohtaja ja järjestökummimme, Marjukka Mattila, vieraili Joensuussa.
Keskustelimme hänen kanssaa OLL:n liittokokoukseen liittyvistä materiaaleista sekä
OLL:n toiminnasta tulevana vuonna.

17.10. - 23.10. Viikon aikana aloitin valmistelemaan koulutusmateriaaleja
kerhotoimijoille. Kerhotoimijoiden koulutus on tarkoitus järjestää loppuvuodesta.
Lisäksi osallistuin tiistaina akateemisen rehtorin tapaamiseen muun hallituksen kanssa.
Loppuviikon olin poissa hallitustyöskentelystä henkilökohtaisista syistä.

24.10. - 30.10. Alkuviikon olin matkalla ja pois hallitustyöskentelystä. Keskiviikkona
palaveerasimme hallituksen kanssa yhdessä ennen illan edustajiston kokousta.
Kävimme lävitse edustajiston kokouksen asialistaa sekä muita ajankohtaisia asioita.
Illalla osallistuin myös edustajiston kokoukseen. Torstaina kävimme hallituksen kanssa
keskustelua edellisen päivän edustajiston kokouksen päätöksistä.

Maarit Hotanen
-

Isaac Adaam

03.10. - 09.10 In collaboration with other Board members spent most of the time
working on various documents for SYL, in preparation for the upcoming General
Assembly.

10.10. - 16.10. The week was the KEHY week, played my supporting role to assist the
coordinator to ensure the week was a success. Attended some of the events.

17.10. - 23.10. Joined other board members for a visit to Kuopio, where we had a tour
of the learning environment, Board meeting and Academic Rector meeting. During the
same week, I made a donation of clothing gathered during the KEHY week to the
Paihola Reception Centre.

24.10. - 30.10.Participated in the Representative Council meeting and also board
discussions before and after the meeting. Continued discussions with the University
about joining forces in the Asylum support project.
Matti Nivala
3.10. - 9.10. Viikko oli hyvinvointiviikko, jonka aikana tutustuin YTHS:n ja Amican
tarjontaan. Viikko huipentui keskiviikkoon ja torstaihin, jolloin vietettiin
hyvinvointimessuja. Koordinoin päivän tapahtumaa Joensuussa, jolloin oli myös
yliopiston johdon koulutuspäivät Joensuun kampuksella. Samana päivänä Nyyti ry:n
Päivi Kohtan kanssa pidettiin palaveri ja tutustutin hänet ISYY:n toimintaa. Viikon
aikana muuten käsiteltiin SYL:n linjapaperia, tosua ja talousarviota. Viikolla järjestettiin
OKKK-projektiin liittyvä workshop, jossa oli yli 10 edustajiston jäsentä paikalla.
10.10. - 16.10. Maanantain pyhitin Savonlinnalle, jossa tapasin Sao OY:tä ja osallistuin
Timon kahveille. Savonlinnan toimistosihteerin kanssa keskustelimme Savonlinnan
edunvalvonnasta. Timon kahveilta nostimme yhden asian edunvalvontasihteerin
käsittelyyn, joka päätettiin myöhemmin nostaa esiin myös akateemisen rehtorin
tapaamisessa. Viikon aikana työstettiin OKKK-projektia, josta tehtiin workshop-koonti ja
kysely edustajistolle. Viikon aikana tavattiin OLL:n Marjukka Mattila ja tutustuttiin
OLL:n linjapaperiin ja tosuun. Viikolla pidettiin hallituksen aamu- ja iltakoulut tulevia
päätöksiä ajatellen niin hallituksen kuin edustajiston kokousta varten. Viikon aikana
kävin pitkät neuvottelut Savonlinnan leivästä. Lopputuloksena Savonlinnaan leipää
maanantaisin klo 10 jälkeen.
17.10. - 23.10. Viikon aikana käytiin hallituksen kanssa Kuopiossa tapaamassa
akateemista rehtoria. Viikon aikana tapasin UEF:n henkilöstöasiantuntijan ja

keskustelimme hymy- ja valitusviikon palautteista. Viikon palautteiden pohjalta UEF
aikoo panostaa johdon ja opiskelijoiden kohtaamista, johon suunnitteluun UEF halusi
kuulla useamman hallituslaisen mielipiteitä. Lisäksi osallistuin pääsihteerin ja
puheenjohtajan kanssa Joensuun YTHS johtavan lääkärin Eija Vänskän ja hammaslääkäri
Heikki Saavalaisen läksiäistilaisuuteen. Lisäksi olin mukana työstämässä ja visioimassa
yksinäisten opiskelijoiden yhteisöllistämiseen liittyvää hanketta parina päivänä.
Loppuviikosta siirtyminen Keski-Suomeen kertausharjoitukseen.
24.10. - 30.10. Olin poissa kokonaan ISYY:n hommista, koska olin kertausharjoituksessa
ja loppuviikosta mummun hautajaisissa ja muistotilaisuuksissa.
Janne Kylämäki
03.10-09.10 Viikolla työstimme ensin yksilöinä SYL:n linjapaperia, tarkastelimme tosua
ja ensi vuoden budjettia. Näitä käytiin sen jälkeen läpi hallituksen kanssa. Lopuksi
kävimme keskustelua esiin nousseista kysymyksiä SYL:n Annu Komulaisen kanssa.
Rekrytori itsenäinen osa työelämäpäivää ja etenee hyvässä tahdissa.
10.10-16.10 Flaijerit tehty Kuopion yrittäjyyspäivää varten. Työstetty OKKK-projektia:
saatu mukaan uusi mentori Ilkka Kakko joka on kehittänyt Tiedepuistokonsepteja
Suomessa. OLLL:n kuulumiset kuultu.
17.-23.10 Kuopiossa tavattu akateeminen rehtori ja pidetty hallituksen kokous.
24.10-31.10 Kipeänä
Lina Munčytė
3.10. - 9.10 Knowledge transfer with Laura Carman, Executive Board meeting, working
on SYL’s Policy Paper, Action Plan and budget, sharing the knowledge gained and SYL’s
Autumn Seminar with the International Sector.
10.10-16.10 Getting ready and participating in Student Exchange Day, Board Meetings,
working on ISYY strategy paper.
17.-23.10 Study Environment tour in Kuopio followed by a board meeting, taking part
in organising an event for international Master’s degree students (in hopes of getting
more information about how can the International Sector help with their integration
into the university life). There has been a desire expressed by the participants for more
events of this kind, thus the International Sector could possibly take more actions
towards organising this in the future.
After participating in Student Exchange Day and learning about the Finnish students not
having enough information about the international mobility possibilities (student
exchange, internships abroad), I contacted the International Mobility Services in hopes

to
have
a
cooperation
with
them
regarding
this
issue.
Participated in ESN Finland National Platform in Kuopio as National ExchangeAbility
Coordinator and did a presentation about the project as well as a workshop about
Finnish Sign Language. I believe that my participation in this event has given more
visibility to the good relationship both ESN KISA and ESN Joensuu have with ISYY (not all
ESN sections are clubs operating under the student union, so it is very important to
underline the situation that we have at ISYY).
24.10-30.10 Cooperated with with Teija Koskela to reach out to international students
about their participation in Sustainable Future Workshop in Joensuu. Together with the
board took part in the action plan creation draft which was followed by the board
meeting and Representative Council meeting. Continued working on the Tuition Fees
document for the university. I got ill towards the end of the week thus my work for ISYY
was hindered by that.

