MAALISKUU

Juho Ikonen (hallituksen puheenjohtaja)
29.2. - 6.3. Kuluneella viikolla tein ISYY-hommia etänä Toivakasta käsin. Pääasiallisesti tein
juoksevia asioita alta pois sekä jatkoin useita projekteja eteenpäin kuten OKKK-projektia
yhdessä Jannen, Matin ja pääsihteerin kanssa. Lisäksi olin perjantain Kuopiossa tapaamassa
Elinaa ja keskustelemassa viestintäsektorin projekteista sekä millaisilla askelmerkeillä niissä
edetään. Viikko huipentui SYL:n 95-vuotisjuhliin Helsingissä, missä edustimme yhdessä
Maaritin kanssa ISYY:tä. Vuju-lahjana veimme palan ikimetsää Pohjois-Karjalasta.
7.-13.3. Viikko 10 koostui runsaasta matkustamisesta. Maanantaina ja perjantaina hoidin
ISYY:n juoksevia asioita eteenpäin, sovin tapaamisia huhtikuulle sekä hoidin
kampuspuheenjohtajan tehtäviä (mm. vapun valmistelua). Tiistaina haastattelin yhdessä
pääsihteerin kanssa liikuntasuunnittelijakandidaatteja, joista toimme torstain hallituksen
kokoukseen esityksen valinnasta. Keskiviikko oli pyhitetty opintotukimielenosoitukselle. Toki
Helsingissä ollessa otimme Matin kanssa kaiken mahdollisen hyödyn irti ja siksi olimme
ennakkoon sopineet tapaamisen eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtajan Tuomo
Puumalan kanssa sekä kahden muun kyseisen valiokunnan edustajan kanssa. Lobbasimme
mihin suuntaan opintotukiuudistusta ei tulisi viedä ja mitä tulisi sivistysvaliokunnan
huomioida opintotukikeskusteluissa sekä muutoksien vaikutuksista.
14.-20.3. Viikko 11 oli pyhitetty vankalle sidosryhmäyhteistyölle. Alkuviikosta hallitus oli
tutustumassa muuhun periferiayhteisöön Rovaniemellä. Periferiatapaamisessa käytiin
ajankohtaista
kesksutelua
rakenteellisesta
kehittämisestä
(rake),
opintotuen
tulevaisuudesta sekä sektorikohtaista keskustelua. Puheenjohtaja porukalla kuulumisien
vaihdon lisäksi keskustelimme mm. periferian SYL-tyrkyistä, joita kaivataan tällä hetkellä.
Periferiatapaaminen huipentui vierailulla Joulupukin luona. Keskiviikkona 16.3. käytiin
keskustelua potentiaalisen konsulttiyrityksen kanssa OKKK-projektiin liittyen. Visiointi oli
huimaa ja osa jopa toteutuskelpoisia. Loppuviikosta torstai ja perjantai oli SYL:n
organisoimaa pjps-tapaamista. tapaamisessa käytiin läpi ajankohtainen tilanne kansallisesti
ja paikallisesti sekä mihin suuntaan SYL:n toiminta on suuntautumassa. Lauantaina pääsin
tapaamaan vanhoja ISYY-tuttuja RAIlumnien tapaamisessa. RAIlumneille vein ISYY:n
tervehdyksen sekä, missä rakas ylioppilaskuntamme nykyään on ja mihin suuntaan se on
menossa.
21.-27.3. Viikko 12 oli pääsiäisen johdosta hieman lyhyempi toiminnan kannalta, mutta se ei
vaikuttanut toiminnan laatuun. Suurimpia teemoja viikon osalta ovat SYKETTÄ-palvelu,
korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus, akateeminen rehtori, OLL ja hallituksen
puuhapäivät. SYKETTÄ-palveluiden suhteen otettiin maanantaina uusia askeleita eteenpäin,

kun päästiin keskustelemaan ja sopuun puitesopimuksesta mallia SYKETTÄ-palvelun
kampuskohtaiset johtoryhmät. Tiistain osalta päivä vierähti korkeakoulujen
yhteiskunnallinen vaikuttavuus- työryhmässä Mikkelissä. Työryhmään oli kutsuttu Itä- ja
kaakkois-Suomen korkeakoulut sekä heidän kutsumansa sidosryhmät. Työryhmässä käytiin
avointa keskustelua siitä, että mihin perustuu korkeakoulujen vaikuttavuus nyt ja
tulevaisuudessa sekä kuinka vaikuttavuutta tulisi kehittää. Hallitus kokoontui Joensuuhun
keskiviikoksi ja torstaiksi. Tuona aikana tavattiin akateeminen rehtori Jaakko Puhakka, minkä
lisäksi OLL-kummimme Marjukka Mattila tuli vieraaksemme kertomaan OLL-kuulumisia.
Torstaina hallitus kävi keskustelua toiminnastaan ja kuinka sitä tulisi kehittää.
28.3. - 3.4. Viikko 14 oli toiminnallisesti hieman aikaisempia viikkoja rennompi, kun ei ollut
tarvetta matkustaa joko kampuksien välillä tai tapaamisiin muualle päin Suomea. Viikon
aikana paukkuja löin SYKETTÄ-palvelun kehittämiseen hallinnollisella puolella sekä
toiminnan valmisteluun huhtikuun osalta. Lisäksi hoidin juoksevia asioita alta pois niin hpj:n
kuin kampuspuheenjohtajan roolissa.
Juho-Pekka Maunula (1.vpj)
29.2.-6.3
Alkuviikosta Savonlinnassa lähti hymy ja valitus viikko käyntiin. Hallituksen
kanssa kokoustettiin keskiviikkona ja samana päivänä toimin Savonlinnassa puheenvuorojen
jakajana KELAN opintotuki infon etä-tapaamisessa. Loppuviikosta tein alustavaa runkoa
KVK:den tapaamiseen sekä saatiin päivämäärä sovittua.
7.3-13.3
Alkuviikosta jatkoi KVK tapaamisen suunnittelua. Torstaina oli
taloustyöryhmän kokous ja hallituksen kokous jonka jälkeen oli tapaamassa Savonlinnan
kampuksen henkilökuntaa Timon kahveilla. Lähdimme Sunnuntaina periferiaan.
14.3-20.3
Alkuviikosta olimme periferia tapaamisessa verkostoitumassa eri
ylioppilaskuntiin sekä keskusteltiin järjestösektorin työryhmässä ajankohtaisista asioista
sekä hain vinkkejä järjestösektorin kehittämiseen ISYY:ssä. Loppuviikosta jatkoi KVK:den
tapaamisen suunnittelua. Viikonloppuna olin edustamassa. Viikonloppuna olin edustamassa
JYY:n vuosijuhlissa.
21.3-27.3
Alkuviikosta vedin KVK:den tapaamisen, jossa juteltiin ajankohtaisista asioista
ja vaihdoimme ajatuksia sekä tutustuimme toistemme toimintaan. Aloitimme viikon aikana
yhteistyössä Juho Mutasen järjestösektorin rakentamista ja suunnittelua. Esimerkiksi
pidämme huhtikuussa jaostopuheenjohtajien tapaamisen. Pidin kampusvaliokunnan
kokouksen illalla. Kokouksessa alettiin suunnittelemaan vappua, kulttuuriviikon toteutusta
Savonlinnassa ja järjestöpäivistä. Keskiviikkona oli akateemisen rehtorin ja OLL kummin
tapaaminen.
28.3-3.4

Koko viikon olin pääsiäislomalla

4.4-10.4
Alkuviikosta tein esityslistat seuraaviin KVK.n kokouksiin sekä jatkoin
jaostopuheenjohtajien tapaamisen suunnittelua. Päätimme tiistaina uuden vuosikalenteri
kannen suunnittelu kilpailun voittajan. Torstaina meillä oli hallituksen kokous sekä pidin
KVK:n sähköpostikokouksen. Perjantaina keskusteltiin UEF:n hallituksen opiskelijaedustajan
kanssa maanantain yliopiston kokouksen esityslistassa käsiteltävissä olevista asioista.
Elina Kilponen (2.vpj)
29.2.-6.3.
Alkuviikosta
hallitustyöskentely
keskittyi
viestinnän
kehityskohtien
parantamiseen tulevaa SYL:n seminaaria varten. Lisäksi Students of UEF-konseptin pohjalta
tapasimme Lauran ja Maaritin kanssa videoyhteydellä, jolloin pohdinnassa olivat myös
hallituksen sisäisen viestinnän keinot ja niiden kehittäminen. Lisäksi valmistelin hallituksen
vastauksen Vihreän Listan esittämään ponteen, jonka edustaja hyväksyi kokouksessaan
2/2016. Kuopion kampusvaliokunta kokousteli toista kertaa keväällä, jolloin pohdittiin
järjestöpäiviä ja Snellmanin päivän tapahtumaan osallistujia sekä aloiteltiin vappuaaton
tapahtumien suunnittelua.
7.3.-13.3.
Viikon 10 aloitin tiedotussihteerin kera Helsingissä järjestetyssä SYL:n
viestintäsektorin tapaamisessa, jossa keskustelun aiheena olivat mm. Opiskelijan oikea
elämä-projekti sekä ylioppilasliikkeen näkyvyys mediassa. Keskiviikkona tapasin edellistä
puheenjohtajaa Juho Pulkkaa Kuopion paikallisiin tapahtumiin liittyen. Torstai taas kului
Uljasta ja tilinpäätöstä pohtien lyhykäisen aamupalaverin sekä taloustyöryhmän ja
hallituksen kokouksien muodossa.
14.3.-20.3. Viikko 11 alkoi Rovaniemellä periferiaylioppilaskuntien tapaamisella, jossa
alustettuina keskustelunaiheina olivat mm. opintotukeen kohdistuvat leikkaukset.
Keskiviikkona osallistuin Kuopion henksun mukana tyhy-päivään. Loppuviikko kului jälleen
reissaamisen merkeissä, kun torstaiaamuna hyppäsin junaan kohti Helsinkiä: siellä
osallistuimme pääsihteerin ja puheenjohtajan kanssa SYL:n pj-ps-sektorin tapaamiseen.
21.3.-27.3. Viikolla 12 työstin viestintään liittyviä asioita muun muassa palaverilla Students
of UEF-konseptiin liittyen ja tapaamalla tiedotussihteeriä, jonka kanssa pohdimme
viestintään liittyviä kehitysmahdollisuuksia. Tämän tapaamisen pohjalta valmistelin
alustusta hallituksen torstain tapaamiseen, jossa pohdimme hallituksen työskentely- ja
viestintätehokkuutta. Samalla reissulla tuli Joensuussa tavattua akateemista rehtoria ja OLLkummia Marjukka Mattilaa. Myös hallituksen omaa iltaohjelmaa ehdittiin viettää! Vielä
paluumatkalle lähtöä ryyditti UljasMediaan liittyvään kokoukseen osallistuminen.
Kampuskohtaista työskentelyä oli enemmän kopo-jaoston ja kampusvaliokunnan kokouksen
merkeissä: KVK:n asialistalla oli tällä viikolla lähinnä vappu ja siihen liittyvä oheistoiminta.

28.3.-3.4.
Viikolla 13 nautittiin alkuviikko hiljaiseloa pääsiäisen merkeissä. Keskiviikkona
palattiin sorvin ääreen viestinnän epävirallisen työryhmän merkeissä, jolloin keskusteltiin
aika paljon kevään tapahtumien suunnittelusta ja ohimennen myös viestinnän
tehostamisesta. Torstaina pääsin osallistumaan vapaa-ajanjaoston kokoukseen, jossa
alustavasti tiedustelin halukkuutta osallistua ISYY:n tuleviin viestintäproggiksiin.
Teemu Huikuri
29.2.-6.3
Jatkoin Kulttuuriviikon suunnittelua ja olin aktiivisesti yhteydessä kaikkien
kolmen
kampuskaupungin kulttuuritoimijoihin. Viikko kului pitkälti Kulttuuriviikon
ohjelman koostamisessa ja yhteydenpidossa eri toimijoiden kanssa. Keskiviikkona osallistuin
hallituksen kokoukseen sekä illalla Opiskelijoiden kiekkokarnevaaliin Joensuussa. Perjantaina
pidimme Joensuun Sykettä ohjaajien kanssa ensimmäisen kahvitilaisuuden, jota on tarkoitus
jatkaa kuukausittain. Keskustelimme yleisesti liikuntapalveluiden tilanteesta, ohjaajien
toiveista ja heidän saamastaan palautteesta.
7.3-13.3

Vietin viikon hiihtolomaa Saariselällä.

14.3-20.3
Alkuviikosta osallistuin periferiaylioppilaskuntien tapaamiseen Rovaniemellä,
jossa pääsin tutustumaan muihin oman sektorini toimijoihin ja vaihtamaan paljon ideoita.
Osallistuin Joensuun vapaa-ajan jaoston kokoukseen torstaina. Loppuviikosta lähetin vielä
varmistusviestin kulttuuriviikon toimijoille, joilta en ollut saanut vahvistusta.
21.3-27.3
Maanantaina
pidimme
videoneuvottelun
kampuskaupunkien
kampusvaliokuntien kanssa ja keskustelimme ajankohtaisista asioista sekä toiminnan
kehittämisestä. Tiistaina Joensuun kampusvaliokunta kokousti ja suunnitteli vappua.
Tapasimme akateemista rehtoria sekä opiskelijoiden liikuntaliiton kummimme Marjukka
Mattila vieraili keskiviikkona Joensuussa. Kävimme läpi OLL:n ja ISYY:n vuotta sekä kuinka
voimme tukea toisiamme. Kävin myös Marjukan kanssa tapaamassa POKAn hallituksen ja
edustajiston puheenjohtajaa. Viikon aikana viimeistelin kulttuuriviikon ohjelmaa ja
aloitimme tapahtuman mainonnan.
28.3.-3.4.
Kävin viikon aikana lävitse vielä viimeisiä kulttuuriviikon valmistelevia tehtäviä,
jotta kaikki olisi mahdollisimman valmiina tulevaa viikkoa varten. Torstaina vierailin
Kuopiossa vapaa-ajan jaoston kokouksessa, jossa kävimme läpi valmistelussa olevaa
Laulukirjaa sekä tulevaa kulttuuriviikkoa. Kävin tapaamassa myös liikuntasuunnittelija
Saaraa ja vaihdoimme kuulumisia sekä aloimme ideoimaan syksyllä tapahtuvaa liikuntaapproa.

Maarit Hotanen
29.2. – 6.3. Maanantaina osallistuin Joensuun koulutuspoliittisen jaoston kokoukseen,
johon oli kutsuttu mukaan myös Joensuun hallopedit. Suunnittelimme myös Students of
ISYY -projektin jatkoa Elinan ja Lauran kanssa. Osallistuin viikon aikan myös Joensuun
kaupungin kansalaisjuhlatoimikunnan kokoukseen ja palaveerasin Savonlinnan
edunvalvontavastaavien kanssa. Loppuviikosta matkustin Helsinkiin puheenjohtajan kanssa
Suomen ylioppilaskuntien liiton vuosijuhlaan.
7.3. – 13.3. Aloitin viikon 10 palaveeraamalla savonlinnalaisten kanssa ja loppuviikkona
perehdyin oppimisympäristöjen kehittämisrahahakemusten arviointiin. Yliopisto kutsui
minut ja edunvalvontasihteerimme mukaan rahahakemusten arviointiin, ja hakemuksiin ja
taustatietoihin perehtyminen vei leijonanosan viikon työajasta. Sunnuntaina matkasimme
Rovaniemelle periferiaylioppilaskuntien tapaamiseen.
14.3. – 20.3. Viikko
alkoi
Rovaniemellä
periferiaylioppilaskuntien
tapaamisessa.
Sektoritapaamisessa saimme vaihdettua paljon ajatuksia ja ideoita. Loppuviikolla osallistuin
UEF:in oppimisympäristöjen kehittämistyöryhmän kokoukseen, jossa päätimme projektit,
jotka saavat oppimisynpäristöjen kehittämisrahaa. Hoidin myös juoksevia asioita.
21.3. – 27.3. Viikolla 12 osallistuin sekä kaikkien kolmen kampusten kampusvaliokuntien
yhteiseen palaveriin että myös Joensuun kampusvaliokunnan kokoukseen. Aloitimme vapun
suunnittelun. Keskiviikkona 23.3. tapasimme akateemista rehtoria ja OLL-kummimme
Marjukka vierailu luonamme Joensuussa. Illalla kokoonnuimme hallituksen porukalla ja
pidimme get-togetherin. Torstaina 24.3. pidimme hallituksen aamukoulun, jossa kävimme
läpi toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman etenemistä ja keskustelimme
kommunikoinnista. Loppuviikko meni pääsiäisenvietossa.
28.3. – 31.3. Viikolla 13 tein lentävän lähdön SYL:n koulutuspoliittisen sektorin tapaamiseen
Helsinkiin. Sektorin tapaamisessa kuulimme viimeiset kuulumiset rakenteellisesta
kehittämisestä ja korkeakoulukentän kaupallistumisesta. Kävimme myös läpi SYL:n
toimintasuunnitelmaprojektien viimeisimmän tilanteen ja vierailimme Opetus- ja
kulttuuriministeriössä erityisavustaja Matias Marttisen vastaanottamana. Perjantaina
ideoimme yhdessä SYL:n linjapapaperia.

Isaac Adaam
29.02.-06.03 Had a meeting with Laura to discuss the way forward with regards to the
refugee
cooperation. Contacted the Green office of the UEF again to agree on a suitable

date for meeting. Participated in the week’s board meeting and general email
correspondences.
7.03.-13.03 The main task done was the meeting with the person in charge of the
University
Facilities and learning environment to open the lines of communication lines. The
plan is to update myself with existing knowledge about how these stuff have been
handled in the past and to build on it.
14.03-20.03 Travelled with other Board members to Rovaniemi for the periferia meeting. I
participated in the international / development cooperation sector meeting during
which we looked at the way forward of increasing the involvement of
international students, and bridging the gap between international and national
students.
21.03.-27.03 Generally a quiet week as most the things were email correspondences. I
attended
the campus Board meeting and also joined in the visit to the academic rector, boards
communication meeting as well as dinner. I was also in contact with the Kehy week
coordinator for Joensuu and booked a meeting for next month where she will be meeting
volunteers.
28.3. – 03.04 During the week, I attended an event/ seminar organised by the Fossil Fuel
Free
campaign in collaboration with other environmental organizations. Go to know some
environmental organisations that we could partner or work with. I also carried on
discussions with Laura regarding the Refugee project.
Matti Nivala
29.2-6.3
Mielenosoitukseen kyytien järjestäminen, kuten bussien tilaaminen ja
lähtijöitä infoamista. Lisäksi Uusitalon raporttiin tutustuminen ja sen pohjalta
infotilaisuuden rakentaminen aiheena tuleva opintotukimalli. Viikon aikana käytiin
neuvotteluja konsultointi firman kanssa lisää ja perustettiin OKKK (Oma Koti Kullan Kallis) projektia varten oma työryhmä. H&V viikon valvomista ja itse toimintaan osallistumista,
kuten sermien pystyttämistä ja post-itlappujen kerääminen.
7.-13.3.
Melennosoituksen
järjestäminen
ja
mielenosoitukseen
osallistuminen keskiviikkona 9.3. Samalla reissulla tapasin sivistysvaliokunnan
puheenjohtajan ja kaksi jäsentä. Viikon alussa ja lopussa suunnittelin

soittokierrokset/tapaamiset YTHS ja opintotukeen liittyen. Loppuviikosta valmistautuminen
periferiaan ja siirtyminen Rovaniemelle.
14.-20.3.
Alkuviikko periferiassa, jossa päätavoitteena oli saada uudenlaista näkökulmaa
opintotukivaikuttamiseen. Samalla soittokierros alkoi ja kansanedustajien tapaamisesta
sopiminen. Konsulttifirman kanssa keskustelua vielä lisää Oma Koti Kullan Kallis projektiin
liittyen. Hyvinvointiviikon suunnittelua ja neuvotteluja (Nyyti ry saaminen viikolle kahtena
päivänä.)
21.-27.3.
Alkuviikosta suunnittelua Oma Koti Kullan Kallis -projektiin liittyen.
Kansanedustaja tapaaminen 22.3 opiskelijan toimeentuloon ja hyvinvointiin liittyen. Viikon
aikana hallituksen omaa reflektoitumista ja ryhmäytymistä. Hymy ja valitusviikon
palautteitten koostaminen ja jatkotoimenpiteitten suunnittelu.
28.3.-3.4.
Alkuviikosta kipeenä. Oma Koti Kullan Kallis-projektiin liittyviä neuvottelua.
Aiheeseen liittyen tapaaminen Kuopas Oy kanssa. Loppukevään tapahtumiin liittyvää
aikataulujen suunnittelua. Soittokierroksen jatkaminen, jolloin vuorossa viimeiset
opintotukeen liittyvät henkilöt tavoitettu.
Janne Kylämäki
29.2-6.3
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 suunnittelupalaverin: hanke edennyt
ideointivaiheeseen ja osallistujia noin 10 henkilöä. Hupparitilaus lähetetty Stadiumiin.
Hallituksen kokous. Osallistuttu GHO:lla hallituksen asuntorakentamistyöryhmään.
Työelämäpäivän ja hupparitilauksen laskutustasioita todettu.
7.3-13.3
Työelämäpäivän visiontia. OKKK-projektin suunnittelua ja eteenpäinviemistä.
14.3-20.3
Periferiatapaaminen Rovaniemellä. Oman sektorin tapaamisia ja asiaa yleisesti
opintotukileikkauksista.
21-3-27.3
Kvk-etätapaaminen. OKKK-projeketinä toinen neuvottelupalaveri Osakeoptimin kanssa. Akateemisen rehtorin tapaaminen. Hallituksen toiminnan kehittämispäivät.
Osallistuttu: Karelian innovation foorumin (KIIF) ensimmäinen tilaisuus Big part jossa
esiteltiin visio foorumista ja siihen liittyvät toimintalinjaukset seuraaville vuosille.
Tapahtuma tavoittelee suurta mittaluokkaa ja hakee 500 vapaaehtoista. ISYY mainostaa
tapahtumaa ja yritysyhteistyö- ja työelämäsektori on mukana toiminnassa ja
koordinaatiossa.

28.03-03.04.2016
Tutustuttu OKKK-projetktin tiimoilta Symmetrisen
kaupungin toimeenpanosuunnitelma raporttiin. Työstetty lista mainostajista ISYY:n
esittelyvihkoon.
04.04.-11-04.2016 UEF-paitojen tilaus tehty. Hallituksen kokous.
Laura Carman
01.03-05.03 Students of UEF began interviews with one student and discussed the logistics
of running the campaign. Attended the ESN Joensuu meeting and also attended the
Executive board meeting. ISYY decided to lend man power to the Colour Festival to be run
by ESN Joensuu. Met with Isaac to begin organising the logistics of how ISYY can facilitate
volunteers for the refugee centres and Isaac agreed to contact all three campus refugee
centres in order to clearly understand their demands. I was also quite sick and took a few
days off.
07.03-11.03 Contacted keit an international students wanting to get actively involved with
ISYY and met with her this week in order to share some projects she may want to help with
organising including Students of UEF. Second interview conducted this week for Students of
UE. Board meeting attended for Executive board. ESN Joensuu meeting attended in order to
connect with the international community and allows for any questions to be asked about
the international sector
14.03-18.03 Attended the conference in Rovaniemi and created a working group with the
international sector about how to involve and connect with the international students
arriving in Finland and make our events and Student unions accessible. ESN Joensuu sit sit
was this week and I collaborated with ESn in regards to organisation.
21.03-25.03 The next Students of UEF meeting in order to consolidate and realistically
understand when we can release this and how it will be organised. I also met with the
organisers in Savonlinna and began negotiations with individuals in Kuopio who may also
want to be involved. Met with the Academic Rector. Attended the Campus committee board
meeting and ESN Joensuu board meeting in order to create more connectivity with all
student groups. Also had our first board working and issues meeting in order to create clear
communication amongst the board and to allow for any grievances and issues to be openly
discussed, I organised training for this. Also the board moved to the platform SLACK. Clearer
english communication methods have been discussed.
28.03-03.04 First colour festival meeting in order to organise the logistics of this event. Also
preparation for International music evening with ESN began and the ESN meeting attended.
Met with Riitta in order to collaborate on the international project this year given that Annu
is taking leave in Kuopio. Preparation for the meeting in Helsinki next week and reading the

SYL policy paper that will be discussed there. Contacted Marketta and Päivi the UEF contacts
for the refugee program and began discussions about meeting them and seeing what ISYY
can do in order to further facilitate and promote the refugee volunteer program. I also
contacted the refugee centres in Kuopio in order to get a better understanding of their
needs in regards to volunteers. Have arranged meetings with both Ablaut ry and Busen for
next week in order to catch up with my student organisation buddies. Have also began
discussions about upgrading ISYY’s international student guides. Also contacted all student
organisations and clubs I have the information and contacts of in regards to culture week
promotion.

