Hallituksen selonteon tiivistelmät 2016

HUHTIKUU

Huhtikuu oli koko hallitukselle kiireistä aikaa, kun ylioppilaskunta vietti joka kampuksella monenmoista
tapahtumaa, muun muassa kulttuuriviikkoa ja järjestöpäiviä. Lisäksi hallitus kävi keskusteluja niin yliopiston
kuin opiskelijoidenkin suuntaan huhtikuussa julkitulleen Savonlinnan kampuksen lakkauttamispäätöksen
tiimoilta. Huhtikuussa myös haastateltiin Kuopion toimistolle rekrytoitavaan järjestösihteerin pestiin
sopivimmat ehdokkaat. Etenkin kuun loppupuoli sisälsi myös henkistä valmistautumista vappuun.

Juho Ikonen (hallituksen puheenjohtaja)
Juhon huhtikuu kului pitkälti Savonlinnan ympärillä, mutta myös esimerkiksi Sykettä-palvelut
keskusteluttivat. Lisäksi Juho on vieraillut kaikilla kampuksilla ja ollut tiiviissä yhteistyössä yliopiston
edustajien kanssa. Juho on myös ollut mukana keskusteluissa turvapaikanhakijatoimintaan liittyen.

Juho-Pekka Maunula (1. varapuheenjohtaja)
Juho-Pekan huhtikuu oli Savonlinnan kampuspuheenjohtajana tiukasti yliopiston hallituksen päätökseen
sidottu. Juho-Pekka on tavannut opiskelijoita, ainejärjestöedustajia sekä työstänyt ISYY:n
jaostopuheenjohtajien tapaamista kampusrajojen yli.

Elina Kilponen (2. varapuheenjohtaja)
Elinan huhtikuu meni pitkälti kampusvaliokunnan ja henkilökunnan kanssa Kuopion vappuaaton tapahtumia
setvien ja järjestellen. Lisäksi huhtikuuhun kuului paikallista toimintaa muun muassa Savilahden kampuksen
kehittämiseen liittyvään tapahtumaan osallistuminen ja vappuun liittyvät haastattelut sekä paikallisen
yhteistyökumppani Ilonan edustajan tapaaminen ja sopimuksen jatkon alustaminen.

Teemu Huikuri
Teemu järjesti huhtikuussa kulttuuriviikkoa sekä liikuntapestiinsä liittyen tapasi POKA:n edustusta pohtien
toiminnan kehittämistä. Lisäksi Teemu osallistui OLL:n sektoritapaamiseen ja nappaili ideoita syksyistä
liikunta-approa silmälläpitäen. Teemu myös alusti hallitukselle Opiskelijan Itä-Suomi ry:ltä nousseita
ajatuksia opiskelijatöihin-palvelun tulevaisuudesta.

Maarit Hotanen
Maarit pääsi huhtikuussa työn ohessa edustamaan Fides Ostiensiksen vuosijuhlille ISYY:n edustajana.
Muutoin hän osallistui muun muassa pedagogisten opintojen palautetilaisuuteen ja ohjauksen koordinointija kehittämistyöryhmän tapaamiseen sekä tapasi OPIa uuden opiskelijaintran tiimoilta.

Isaac Adaam
Isaac toimi huhtikuussa Joensuun kehykoordinaattorin kanssa tiivisti varmistaen, että koordinaattori saa
mm. oikeudet kehyviikon sosiaalisen median sivuille. Lisäksi Isaac osallistui SYL:n tapaamiseen ja aloitti
SYL:n kehy-linjapaperin työstämistä.

Matti Nivala
Matti työsti huhtikuussa jälleen kerran tiukkaa sopoa seuraten ja tiedottaen mm. sote-uudistuksen ja
YTHS:n aseman tilanteesta sekä osallistumalla SYL:n sopo-seminaariin. Lisäksi Matti tapasi konsultteja oma
koti kullan kallis-projektiin ja sen rahoituskuvioihin liittyen.

Janne Kylämäki
Myös Janne on tavannut huhtikuussa SYL:n sektoritapaamisessa SYL:n edustajia sekä muiden
ylioppilaskuntien työelämävastaavia. Janne osallistui Kuopiossa Savilahden kampusalueen kehittämisen
tiimoilta paneelikeskusteluun sekä oli mukana tapaamassa Ilonan edustajaa.

Laura Carman
Laura touhusi kv-sektorilla muun muassa ESN:n tavaten ja edustaen, sekä järjestäen kaikille avointa Colour
Festival-tapahtumaa Joensuussa. Lisäksi Laura on ollut mukana kehittämässä ISYY:n turvapaikanhakijatyötä
esimerkiksi ollen yhteydessä vastaanottokeskuksiin ja suunnitellen lahjoituspäivää.

