Hallituksen viikoittainen selonteko 2016

HELMIKUU / FEBRUARY
Juho Ikonen (hallituksen puheenjohtaja)
1.-7.2. Viikko alkoi vierailulla Kiteen vastaanottokeskukseen, mitä olin organisoinut tiiviissä
yhteistyössä yliopiston kanssa tammikuussa. Vierailu oli osa UEF:n turvapaikanhakijoiden
avustustyötä. Lisäksi viikolla koulutin kuluvan vuoden järjestötoimijoita järjestökoulutuksissa
Kuopiossa ja Joensuussa. Loppuviikko koostui akateemisen rehtorin tapaamisesta, edustajiston
kokouksesta sekä henkilöstöasioista.
8.-14.2. Viikko koostui hyvin pitkälle tapaamisista ja sidosryhmäyhteistyön vahvistamisella ja
luomisella. Viikko alkoi yhteistyökuvioiden lämmittelyllä POKA:n suuntaan puheenjohtajien yhteisellä
lounaalla. Yhteistyökuvioita pyritään vahvistamaan, jotta saataisiin vaikuttavampaa
opiskelijavaikuttamistyötä Joensuussa. Lisäksi tapasin Itä-Suomen yliopiston kuoro JOY:n edustajan
mahdollisen yhteistyösopimuksen merkeissä. Toisena uutena avauksena oli tapaaminen ja
sopimuksen allekirjoittaminen JS/Suomi-yhtiön kanssa. Kampuskohtaista kulttuuria Joensuussa
toteutettiin KVK:n kokouksen muodossa ja luotiin suuntaviivoja tälle vuodelle.
15.-21.2. Viikko koostui SYL:n avausseminaarista, Savonlinnapäivästä sekä hallitustyöskentelystä.
SYL:n avausseminaarissa verkostoiduttiin ja saatiin uusia eväitä ja työkaluja omaan työskentelyyn.
Savonlinnapäivän aikana käytiin keskustelua hallistuslaisen, työntekijöiden kuin tuoreen evpj:n
kanssa.
22.-28.2. Viikko koostui Kuopiopäivästä, tapaamisista sekä MAMOK-delegaation vierailusta.
Kuopiopäivän koostui ISYY:n tiedotuspalaverista (mitkä ovat toiminnan raamit ja kuinka kehittää
sisäistä toimintaa), SAVOTTA:n pääsihteerin tapaamisesta (yhteistyön avaaminen vuodelle 2016) ja
UEF:n rehtorin tapaamisesta (UEF:n turvapaikanhakijatyön jatko). Lisäksi viikon aikana tapasin RAIlumien edustajan ja keskustelu koostui yhteistyön tiivistämisestä (mm. koulutuksien/ perehdytyksien
suhteen). Kampuskohtainen toiminta koostui Joensuun järjestöjaoston kokouksesta, jossa oli
vierailevana puhujana UEF:n tilapalveluiden Tarja Harjula. MAMOK:n delegaatio tuli Joensuuhun
tutustumaan ISYY:n toimintamalleihin sekä käytänteihin liittyen kolmen kampuksen-malliin.
Juho-Pekka Maunula (1.vpj)
1-7.2 viikolla 5 pidin Savonlinnan kampusvaliokunnan kokouksen. Menin järjestökoulutukseen
Joensuuhun apukouluttajaksi puheenjohtajasektorille. Kävin hallituksen kanssa tapaamassa
akateemista rehtoria sekä sekä tapasimme SYL:n kummin Anu Komulaisen. Olin illalla samana
päivänä edustajiston kokouksessa.
8-14.2 viikolla 6 Olin aluksi rakenteellisen kehittämisen tapaamisessa. Tämän jälkeen pidin
yhteistyössä hallituksemme sopo- ja kopo sektorin ja niiden sihteerien kanssa Savonlinnan

edunvalvontatiimin koulutuksen. Olen loppuviikon suunnitellut Savonlinna-Kuopio tapaamista.
15-21.2 viikolla 7 alkuviikosta olemme olleet SYL:n seminaarissa erilaisissa työryhmissä sekä
tavannut eri ylioppilaskuntien toimijoita. Pidimme hallituksen kokouksen ja aloittelin jo loppuviikosta
suunnittelemaan kampusvaliokuntien tapaamista videoneuvottelu yhteydellä.
22-28.2 viikolla 8 alkuviikosta olen jatkanut KVK video tapaamisen suunnittelua. Keskellä viikkoa olen
tavannut Mikkelin ammattikorkeakoulun hallitusta ja henkilökuntaa. Esiteltiin ISYY:n organisaatio
toimintaa. ISYY:n hallitus vielä kokousti torstaina.

Elina Kilponen (2.vpj)
1.-7.2.
Viikolla 5 olin mukana vetämässä järjestökoulutusta ainejärjestötoimijoille Kuopiossa
sekä Juhon apurina puheenjohtajasektorilla että tiedotussihteeri Paulan kanssa viestintäsektorilla.
Lisäksi olin mukana Kuopion järjestöjaoston sekä vapaa-ajanjaoston kokouksissa. Tapasin myös
muun hallituksen kanssa akateemista rehtoria ja olin mukana edustajiston kokouksessa.
8.-14.2.
Viikolla 6 olen tapasin pääsihteerin ja hallituksen puheenjohtajan kanssa
viestintäalan yritys JS/Suomea ylioppilaskunnan viestintätarpeiden ratkaisuun liittyen. Lisäksi ko.
viikolla järjestyi Kuopion kampusvaliokunnan vaihtokokous, eli sain vanhojen ja uusien toimijoiden
tapaamisen muodossa kevennystä muutoin sairastelun vuoksi hiljaiseen viikkoon.
9.-21.2.
Viikko 7 alkoi vauhdikkaasti Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n järjestämällä
avajaisseminaarilla, jonka tiimoilta maanantai ja tiistai menivät verkostoituessa sekä saaden loistavia
eväitä mm. viestintästrategian päivitykseen liittyen. Lisäksi olin mukana Kuopion koulutuspoliittisen
jaoston järjestäytymiskokouksessa. Tuutorointiin liittyen otin osaa myös Kuopion kampustyöryhmän
kokoukseen.
22.2.-28.2.
Viikolla 8 olen saanut keskittyä lähinnä viestinnän kehittämiseen ja ISYY:n
brändäämiseen liittyvään toimintaan. Maanantai alkoi lyhyehköllä viestinnän kehittämistä
alustavalla miitingillä, jatkui tiistaina Students of UEF-konseptin kehittelyllä sekä keskiviikkona
viestinnän epävirallisen työryhmän kokoustamisella. Lisäksi keskiviikkona vierailin sopojaoston
kokouksessa ja torstaina kokousteltiin hallituksen kera.

Teemu Huikuri
1.-7.2.
Viikolla 5 osallistuin järjestökoulutuksiin sekä Kuopiossa että Joensuussa. Kuopiossa
vedin ainejärjestöjen tapahtumavastaaville ‘Tapahtumanjärjestäjän ABC’ -koulutuksen ja osallistuin
korkeakoululiikunnan koulutukseen sekä SYKETTÄ -foorumiin. Joensuussa puolestani pidin
puheenvuoron työhyvinvoinnista ja osallistuin korkeakoululiikunnan koulutukseen. Vierailin
ensimmäistä kertaa kummiainejärjestöni, Mikrovillus ry:n, hallituksen kokouksessa. Osallistuin muun
hallituksen kanssa akateemisen rehtorin ja SYL-kummin tapaamiseen sekä edustajiston kokoukseen.
8.-14.2.
Viikko 6 oli liikunnantäytteinen, sillä tiistaina järjestettiin liikuntailtapäivä, jonka
taustajoukoissa toimin kilpailujen suunnittelun osalta. Osallistuin torstain ja perjantain aikana OLL:n

sektoritapaamiseen Jyväskylässä. Tapaamisessa pääsin tutustumaan OLL:n toimintaan sekä muiden
ylioppilas- ja opiskelijakuntien liikuntatoimijoihin ynnä sain paljon eväitä ja ideoita oman toiminnan
suunnitteluun ja toteuttamiseen tälle vuodelle.
9.-21.2.
Viikko 7 alkoi kaikkinensa antoisalla SYL:n avausseminaarilla Espoon Korpilahdella.
Osallistuin järjestö- ja kulttuurisektorin ohjelmaan, jossa suunnittelimme oman sektorimme
toimintaa tulevalle vuodelle, ja lisäksi olin ideoimassa SYL:n tosuprojektin ‘Opiskelijan oikea elämä’
toteuttamista. Loppuviikko kuluikin flunssassaillessa, joten lepäilin ja parantelin itseäni.
22.2.-28.2.
Viikon 8 alkupuolella osallistuin Opiskelijan Itä-Suomi ry:n hallituksen kokoukseen,
jossa minut valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Olin myös mukana tutustumassa MAMOK:sta
olleisiin vieraisiin. Muutoin viikko kului kulttuuriviikon suunnittelussa ja sen osalta yhteystietojen
päivittämisessä sekä yhteistyötahojen kontaktoimisessa.
Maarit Hotanen
1. – 7.2.
Vierailu Kiteen vastaanottokeskukseen, ainejärjestökoulutus Kuopiossa ja
Joensuussa, akateemisen rehtorin tapaaminen, SYL-kummi Annun tapaaminen, edustajiston kokous,
EV-tiimin asialista ja koollekutsuminen, SYL:n avausseminaarin ennakkotehtäviin tutustuminen
8. – 14.2.
Vierailu Savonlinnaan, jossa Savonlinnan edunvalvontavastaavien koulutus sekä
palaveri rakenteellisesta kehittämisestä. Tiistaina liikuntailtapäivä ja jatkoille osallistuminen. ISYY:n
edunvalvontatiimi kokousti ja saimme viimeisenkin hallituksen jäsenen takaisin Suomeen. Myös
hallitus ja Joensuun kampusvaliokunta kokoustivat. Viikkoon mahtui myös SYL:n avausseminaariin
valmistautuminen ja ennakkotehtävien teko. Sunnuntaina lähtö Korpilammelle SYL:n
avausseminaariin.
15. – 21.2.
Viikko alkoi Korpilammella Suomen ylioppilaskuntien liiton avausseminaarissa, jonka
työryhmissä pääsin kuulemaan muiden ylioppilaskuntien kuulumisia ja ideoimaan tulevaa vuotta.
Loppuviikosta pidimme hallituksen kesken iltapäivänkoulun ja kokoustimme. Brainstormasimme
myös tulevaa vuotta avausseminaarissa heränneiden ideoiden pohjalta.
22. – 28.2.
Viikolla 8 kokoustimme Elinan ja Lauran kanssa Students of ISYY/UEF -sivuston
luomisesta, ja suunnittelimme konseptin toteuttamista. Kävin myös tosun tosua läpi Lauran kanssa ja
ideoimme alustavasti kopo- ja kv-sektorin yhteistyökuvioista. Keskiviikkona saimme kylään
MAMOK:n edustajia, ja vietin aikaa heidän kanssaan. Torstaina kokoustimme hallituksen kesken ja
perjantaina pääsin osallistumaan Finnish Friend -kerhon kokoontumiseen ISYY:n edustajana.

Isaac Adaam
01.-07.02.

08.- 14. 02

Joined other students and staff of the university to visit to Refugee reception centre
in Kitee (driving one of the cars). Made final changes to the call for Kehy week
nominations. Participated in the meeting with Academic rector and SYL Kummi,
Council of Rep meeting. Posting of the call for nominations was also done.
Email correspondences with the Green Office of UEF, also with Katherine Hall who

requested to meet for Fossil Fuel issues, then with a University staff who was
interested in the formation of an environmental club. Contacting of individuals to
encourage them to apply for the Kehy week job. On sunday travel with other Board
members to Espoo for SYL seminar
15.- 21.02

Participated in main seminar events and three other workshops for my sector. Upon
return to Joensuu partook in the week’s Morning school, and Board meeting.
Checking of received mails from kehyweek coordinator applicants and meeting with
one of my Kummi clubs

22.-28.02

Meeting with UEF Fossil Fuel campaign representative and interviews with students
in Joensuu for Kehyweek coordinator. Final selection was made and submitted to
the board. Visited office to get updates about previous board meeting.

Matti Nivala
1.-7.2
SYL:n materiaaleihin tutustuminen ja ac -palavereista sopiminen aiheeseen
opintotuki ja YTHS. ISYY kummiin tutustuminen ja edustajiston kokoukseen osallistuminen.
8.-14.2
Savonlinnan edunvalvonta tiimiin tutustumista ja kouluttamista. Suunnittelin hymy
ja valitusviikkoa, josta sovin jaostojen pj kanssa käytännön asioista. Ensimmäiset kontaktit
konsultointi yrityksiin liittyen Oma Koti Kullan Kallis-projektiin.
15.-21.2
SYL avausseminaariin osallistuminen. Neuvotteluja eri konsultti yrityksien välillä ja
kilpailuttaminen. SYL:n kanssa mielenosoitukseen liittyvistä asioista sopiminen.
Perheellistenopiskelijoitten paketin kommentointi yhdessä muitten ylioppilaskuntien.
22.-28.2
Mielenosoitusinfon ja kyydityksien suunnittelu yhdessä edunvalvontasihteerien
kanssa. Konsulttiyrityksen kanssa tapaamisesta sopiminen. H&V -viikon suunnittelua ja tehtävien
delegointia.

Janne Kylämäki
1. – 7.2.
Vastaanottokeskusvierailu. Uusien yrityskahvitilaisuuksien järjestäjien tapaaminen.
Akateemisen rehtorin tapaaminen. Edustajiston kokoukseen osallistuminen ja hallituksen kokous.
8. – 14.2.
Uljaaseen menevää yrityskolumnia kirjoiteltu. Hupparien kilpailutusta. Tavattu
Enterpreneur societyn pj ja tapaamisen yhteydessä kartoitettu vuoden ajalle Joensuun alueen
yritystapahtumat ja mahdolliset osallistumiset ja yhteistyökuviot. Luotu alustava sopimusraami
yhteistyöstä järjestää ensi vuoden työelämäpäivä ES:n kanssa. Asia näyttää tällä hetkellä
toteuttamiskelpoiselta ja alustava kehys tapahtumalle on (rekrytointi). Myös alustavaa
yhteistyösopimusta ISYY:n ja ES:n välille kaavailtu.
15. – 21.2.
SYL- seminaari. Uljaan yrityskolumnin kirjoittelua. Työelämäpäivän suunnittelua.
Aamukouluun ja hallituksen kokoukseen osallistuminen. Huppariatilausta valmisteltu.

22.2- 28.2
Yrityskolumni lähetetty Uljaaseen. Työelämäpäivän suunnittelua. Opiskelijan ItäSuomi Ry hallituksen kokous, jossa kaavailtu myös yhdistyksen osallisuutta työelämäpäivään ja
Kuopion ottamista mukaan.
29.2-4.3
ES:n pj:n ja Tytti-valiokunnan pj:n kanssa palaveerattu yritysaiheisten tapahtumien
johdosta; pohdittu yhteistyötä liittyen syksyn yritysviikkoon, jonka päävastuussa on ES. Tiedepuiston
Star me up - tapahtumassa tuli yhteistyöehdotus marraskussa pidettävään KIIF osallistumisesta
ISYY:n
y-taholta.
Osallistuttu
Poikkitieteelliseen
uef-opiskelijoiden
osuuskunnan
suunnittelupalaveriin: hanke edennyt ideointivaiheeseen ja osallistujia noin 10 henkilöä.
Hupparitilaus lähetetty Stadiumiin. Hallituksen kokous. Osallistuttu GHO:lla hallituksen
asuntorakentamistyöryhmään. Työelämäpäivän ja hupparitilauksen laskutustasioita todettu.
Laura Carman
10.2- 13.2. Arrived in Joensuu and began coordinating planning meetings for this month in order to
make concrete plans for the action plan in regards to the international sector.
13.2- 21.2. Attended the SYL conference in Espoo and gained valuable knowledge in regards to what
other international sector coordinators have in their action plans this year and made headway into a
possible new employment platform for international students in Finland. On the 17th I attended a
knowledge transfer meeting with Riitta Sahlsten and work towards organising dates for future
meetings in kuopio to concretely organise the action plan and also to organise meetings with the
University's international affairs heads.
22.2 - 26.2. Was sick for the latter half of the week and ended up having to attend the international
sector meeting in Kuopio with Annu and Riitta via GHO as I was bedridden. Attended an ESN meeting
in order to discuss some cooperation projects that we are beginning to plan such as the colour
festival and the Students of UEF project. Had our weekly board meeting which ran smoothly and
then spent the rest of the week recovering from Sinusitis which sadly is still cracking on.

