Hallituksen viikoittainen selonteko 2016

Juho Ikonen (hallituksen puheenjohtaja)
29.8.–4.9. Viikko käynnistyi Savonlinnan kampuksen siirtoprosessin palaverilla, jossa
päivitimme aikataulua tulevan suhteen mm. opiskelijatapaamisten määrän ja
ajankohtien suhteen. Viikolla haastattelimme yhdessä Janne Kylämäen kanssa ISYY:n
vuosijuhlamestarikandidaatit, hakijoita oli yhteensä kolme, yksi Kuopiosta ja kaksi
Joensuusta. Valinta vuosijuhlamestarista seuraavaan hallituksen kokoukseen. Viikko oli
merkittävä niin yo-kunnalle kuin yliopistolle, kun uudet opiskelijat rantautuivat
kampuksille, ISYY:n osalta vuorossa oli vaikuttavat ISYY-infot Carelia-salissa uusille
opiskelijoille. Viikkoon mahtuu kokouksia/ palavereja SYKETTÄ Joensuun johtoryhmän,
OKKK-projektin, UEF:n viestinnän kuin rpj-tapaamisen suhteen. SYKETTÄ johtoryhmässä
suurimpana keskustelun aiheena oli ensi vuoden budjetti, mikä tulee vaikuttamaan
kaikkien osapuolien talousarvioon. OKKK-projektitapaamisessa keskustelussa oli
loppuvuoden asklemerkit ja projektin jatkuvuuden turvaaminen. UEF:n
viestintäpalaverissa kävimme sopimusneuvotteluita UEF-tuotteiden myynnistä,
yhteistyösopimusneuvottelut jatkuvat vielä talouspuolen osalta. Rpj-tapaamisessa toin
edustajistoryhmille tiedoksi hallituksen kuulumiset, mitä projekteja on meneillään ja
mitä ollaan tuomassa edustajistolle päätettäväksi. Lisäksi toin jälleen kerran ryhmille
tietoon oman halukkuuteni ISYY:n SYL-tyrkyksi sekä että tulen mielelläni kertomaan
itsestäni lisää ja motivaatiostani ryhmien palavereihin. Ennen viikonlopun rientoja kävin
viettämässä iltaa yhdessä Janne Kylämäen ja Laura Carmanin kanssa ESN Joensuun
Welcome-juhlissa, Ilonassa.
5.–11.9. Viikko käynnistyi pj:n Kuopio-päivällä, jolloin kävin Erjan kanssa keskustelua
talousasioista sekä osallistuin Kuopiossa järjestettävään tietotori-tapahtumaan.
Kävimme hallituksen kanssa lounastamassa yhdessä UEF:n hallituksen kanssa ja samalla
vaihtamassa ajatuksia tulevasta. Viikolla haastattelimme hallituksen täydennyshaun
kandidaatit, kaksi Joensuusta ja kolme Kuopiosta. Työryhmän ratkaisu viedään
seuraavaan hallituksen ja edustajiston kokoukseen. Viikolla pidin ylioppilaskunnan
tervehdyksen yliopiston avajaisissa ja osallistuin sekä Joensuun että Kuopion
kampusrysäyksiin ja kaupunkisuunnistuksiin. Viikolla tuli tehtyä viimeiset valmistelut
periferiatapaamiseen, joka on ensi viikolla.
12.–18.9. Viikko käynnistyi kaksipäiväisellä periferiatapaamisella Joensuussa, minkä
agendana oli perehtyminen opiskelijaterveydenhuollon tulevaisuuteen, käydä
kuulumisia, pohtia kevyesti yhteisiä linjoja SYL:n liittokokouksen suhteen. Torstaina
hallitus työskenteli ja valmistautui edustajiston kokoukseen, joka järjestettiin

etäyhteydellä kaikilla kampuksilla. Edustajiston kokouksessa päätettiin mm. hallituksen
täydentämisestä ja uusi jäsen hallituksessa loppuvuoden on Lina Muncyte. Perjantaina
hallitus matkusti Kuopioon ja vietti kaivattua irtautumispäivää ISYY-hommista activitypäivän muodossa ja samalla tutustumassa uuteen vahvistukseemme. Lauantaina
hallitus osallistui RAIlumnien syysrait -tapahtumaan, jossa hallituslaiset pääsivät
tutustumaan RAIlumnien toimintaan sekä jäseniin. Toivottavasti monella syttyi kipinä
jatkaa ISYY-henkeä hallitusvuoden jälkeen RAIlumnien toiminnassa.
19.–.25.9. Viikko
käynnistyi
Savonlinnan
kampuksen
siirtoprosessin
tilannekatsauksella. Tapaamisessa ei luotu uusia tavoitteita saati linjoja. Viikolla
kävimme pääsihteerin kanssa keskusteluja henkilökunnassa tapahtuvista muutoksista ja
kuinka niiden suhteen tulisi toimia. Viikolla tapasimme yhdessä hallituksen kanssa
akateemista rehtoria ja kuumina keskustelun aiheina olivat tuutorointi ja YTHS. Lisäksi
osallistuin opetus- ja ohjausneuvoston kokoukseen, jossa käsittelimme mm. OKM:n
kärkihankekuulutusta ja UEF:n mahdollisia kärkihankkeita, hallinnon uudistamista sekä
tulevaa OPS-päivitystä. Kävimme yhdessä Riitta Sahlstenin kanssa luovuttamassa
muistoadressin edesmenneelle UEF:n kansainvälisten suhteiden päällikkö Outi
Savonlahden muistolle, muistotilaisuuden järjesti UEF. Loppuviikon olin suorittamassa
toista luottamustointani AOVA:ssa.
26.9.–2.10. Viikko käynnistyi SYL:n syysseminaarilla Turussa, jonne hallitus matkasi jo
sunnuntaina. Seminaarin pääasiallinen sisältö oli SYL:n liittokokousmateriaalien
käsittely ja kommentointi. Lisäksi viikolla olin SYKETTÄ Kuopion johtoryhmän
kokouksessa, minkä pääasiallinen sisältö koostui ensi vuoden budjetista, mikä tulee
vaikuttamaan myös yhteistyötahojen talousarvioihin. Normaalin hallitustyöskentelyn
lisäksi jäin loppuviikoksi “sairaslomalle” kovalaatuisen flunssan johdosta, vaikka
luottamustoimiset eivät ole sairaslomalla.
Juho-Pekka Maunula (1.vpj)
29.8-4.9 Viikon alussa pidimme ISYY:n osuuden tuutorikoulutuksessa Savonlinnassa.
Viikon aikana kokosimme Savonlinnan toimistosihteerin kanssa kampusrysäyksen
budjettia ja sekä kävimme jo alustavasti läpi Linnan juhlia. Tapasimme torstaina UEF:n
hallituksen puheenjohtajaa, jossa keskustelimme Savonlinnan kampuksen siirtymisen
tilanteesta. Perjantaina KVK:N kokouksessa kokosimme alustavasti kampusrysäyksen
kasaan.
5-11.9 Pidin ylioppilaskunnan infon Savonlinnassa tiistaiaamuna sekä samana päivänä
meillä oli hallituksen kokous. Keskiviikkona tapasin hallituksen puheenjohtajan
avajaisissa sekä hallintojohtajan ja keskustelimme Savonlinnan kampuksen spekseistä.
12-18.9 Maanantaina oli periferiatapaaminen, jossa keskustelimme alustavasti SYL:n
liittokokoukseen liittyvistä asioista. Tiistaina pidin avajaispuheen ja autoin
kampusrysäyksen järjestelyissä. Keskellä viikkoa kokosimme kampusrysäyksen budjetin.

Torstaina pidimme aamukoulua ja kävimme etukäteen kokouksessa käytäviä asioita läpi
samana päivänä olevaan edustajiston kokoukseen. Tapasimme vanhoja ISYY:n
toimijoita viikonloppuna.
19-25.9 Alkuviikosta tapasimme Kari Korhosta Savonlinnan kampukseen siirtymiseen
liittyvissä asioissa. Keskiviikkona oli päihdeinfo Savonlinnan terveystyöryhmässä, jossa
ainejärjestöt olivat mukana. Pidimme vielä saman päivän illalla kampusvaliokunnan
kokouksen, jossa aloimme suunnittelemaan Linnan juhlia. Torstaina vedin hallituksen
kokouksen ja päivän lopussa tapasimme akateemista rehtoria.
26-2.10 Alkuviikosta olimme SYL:n syysseminaarin kokouksessa, jossa tarkastelimme
SYL:n projekteja ja tulevaisuuden suuntaviivoja. Torstaina pidimme aamukoulun, jossa
keskustelimme kokouksessa käytävistä asioista. Torsta-iltapäivällä oli hallituksen
kokous.
Elina Kilponen (2.vpj)
29.8.-4.9. Syyskuun ensimmäinen viikko meni aikamoisissa hulinoissa, kun alkuviikosta
varmisteltiin kaikki info- ja kierrospäivät, tarkastettiin välineet ja fiilisteltiin uusien
fuksien saapumista. Torstaina toivoteltiin ISYY:n puolesta uusia fukseja ihan oikeasti
tervetulleiksi. Tsemppasin hallitusta päivittelemään ISYY:n somekanavia, sillä
organisaatiossa oli tiedotussihteerin mentävä aukko vaihtumisen vuoksi.
5.9.-11.9. Toisella viikolla ISYY-kierrokset ja viime hetken kampusrysäyksen valmistelut
veivät leijonanosan hereilläoloajasta. Lisäksi tiistai vierähti kokonaan Joensuussa, jossa
haastattelimme kaksi hallituksen täydennyshakijaa, tapasimme yliopiston hallituksen
lounaalla sekä pidimme hallituksen kokouksen.
12.9.-18.9. Maanantaina ja tiistaina saimme isännöidä periferiamiittiä, jossa omalta
osaltani pidin viestinnän sektorimiittiä ja panostin iltaviihteen järjestämiseen (sitseihin).
Lisäksi ko. viikolla seurailimme SYL:n Students of Finland-kampanjan alkua ja
tapasimme Heljän kanssa viestintäkamppikseen ja syksyn viestinnän vastuihin liittyen.
Kuopion toimistolla vedettiin viimeiset ISYY:n toimistokierrokset fukseille. Viikko päättyi
osaltani torstain aamukouluun ja edarin kokoukseen, loppuviikko meni kotona
sairastellessa. (Sivuun jäivät hallituksen perjantainen puuhapäivä sekä SyysRait.)
19.9.-23.9. Viikolla 38 otettiin pienen tauon jälkeen taas Uljas keskusteluun. Tein
alustavaa
pohjatyötä
etsimällä
digitaaliseen
verkkomainontaan
liittyviä
konsulttifirmoja, joita mahdollisesti voisimme hyödyntää. Otin asian esille, kun
tapasimme Jarkon kanssa ja pohdimme mahdollisuutta liittyä Improve Median
mainosverkostoon. Lisäksi pyöriteltiin pöydällä Uljaan budjettia ja mietittiin, kuinka
Uljaan verkkomainosmyyntiä saadaan kasvatettua ja mitä muita toimenpiteitä
mahdollisesti tarvitaan verkkoonsiirtämistä varten. Sovimme budjetin tiimoilta

tapaamisen seuraavalle viikolle Erjan kanssa. Lisäksi valmistelin ISYY:lle ainejärjestöjen
fuksi-iltoja ja kastajaisia varten pidettävän edunvalvontaan liittyvän rastin, tapasin
ohimennen toimistolla piipahtanutta alumnia ja kävin Kuopion järjestöjaoston
kokouksessa kuulostelemassa ainejärjestöjen kuulumisia, kertomalla ISYY:n
viimeisimmistä meiningeistä ja keskustelemalla erityisesti ainejärjestöjen
halukkuudesta osallistua Students of Finland-kampanjaan ja sen sisällöntuottamiseen.
Torstaina olin Joensuussa ja osallistuin hallituksen kokoukseen sekä akateemisen
rehtorin tapaamiseen.
Teemu Huikuri
29.8.–4.9. Valmistautuminen uusien opiskelijoiden tuloon ja infotilaisuuksiin
osallistuminen ensimmäisenä päivänä. Sykettä-johtoryhmän kokous keskiviikkona, jossa
toimin liikunta-appron idean esittelijänä johtoryhmälle. Sykettä -ohjaajien tapaaminen
torstai-iltana.
5.–11.9.
Toimistokierroksien
vetäminen
fuksiryhmille.
Periferiatapaamisen
iltaohjelman suunnittelua yhdessä Lauran kanssa. Tulevan syksyn suunnittelua oman
sektorin osalta.
12.–18.9. Periferiatapaaminen
Joensuussa
ma-ti.
Vastasin
maanantain
taukoliikunnasta sekä yhdessä Lauran kanssa tapaamisen iltaohjelmasta. Keskiviikkona
valmistauduin lähestyvään OLL:n sektoritapaamiseen käymällä lävitse liittokokouksen
materiaaleja ennakkoon ja matkustin myös valmiiksi Helsinkiin. OLL:n
sektoritapaaminen kesti to-pe ja siellä käytiin lävitse kuntavaalivaikuttamista sekä
liittokokouksen materiaaleja.
19.–.25.9. Osallistuin
maanantaina
Kävelyn
ja
pyöräilyn
kehittämisen
keskustelutilaisuuteen Joensuussa, jossa kaupunki esittely suunnitelmiaan ko. osaalueiden kehittämisestä vuoteen 2030 mennessä. Muutoin viikon aikana valmistauduin
tulevaan SYL:n syyssemmaan käymällä materiaaleja lävitse. Torstaina osallistuin
hallituksen kokoukseen.
26.9.–2.10. Maanantai ja tiistai kuluivat Turussa SYL:n syyssemmassa, jossa
valmistauduttiin
liittokokoukseen
käymällä
läpi
liittarimateriaaleja
sekä
kommentoimalla niitä workshopeissa. Keskiviikkona palaveerasin Joensuu-Jukolan
pääsihteerin sekä yliopiston edustajan kanssa yliopiston ja ylioppilaskunnan
yhteistyömahdollisuuksista Joensuu-Jukola-tapahtumassa. Torstaina osallistuin
hallituksen aamukouluun ja kokoukseen sekä perjantaina Joensuun vapaa-ajan jaoston
kokoukseen.
Maarit Hotanen
5.9.-11.9. Tutustumiskierrokset Joensuun toimistolla jatkuivat. Kävimme hallituksen
kanssa tapaamassa UEF:n hallitusta. Hallitus myös kokousti viikon aikana.

Valmistauduin keskiviikon kampusrysäykseen jakamalla tehtävät kampusvaliokunnan
kesken. Sairastin loppuviikon.
12.9.-18.9. Viikko alkoi Joensuun periferiatapaamisella, jossa kokoonnuimme myös
sektoreittain. Torstaina hallitus kokoontui aamukouluun ja illalla edustajisto kokousti.
Perjantaina matkasimme hallituksen kanssa Kuopioon viettämään hallituksen Activity
Day:tä. Lauantaina osallistuimme RAIlumnien SyysRAIt-tapaamiseen.
19.9.-25.9. Valmistauduin SYL:n syysseminaariin tekemällä ennakkotehtäviä ja
tutustumalla materiaaleihin etukäteen. Tapasimme hallituksen kanssa akateemista
rehtoria. Osallistuin myös Joensuun koulutuspoliittisen jaoston kokoukseen.
26.9.-2.10. Viikko alkoi SYL:n syysseminaarissa Turussa. Syysseminaarin aikana
osallistuin erilaisiin työryhmiin, joissa käsiteltiin liittokokousmateriaaleja ja suunniteltiin
tulevaa. Loppuviikosta kävin läpi liittokokousmateriaaleja ja päivitin muistiinpanot
seminaarista. Hallitus kokousti ja kokoontui aamukouluun torstaina.
Isaac Adaam
29.08. - 04.09. Joined other board members to participate in the orientation event for
new students.
05.09. - 11.09. Part of the team that had lunch with the University government, and
then afterwards evening school and board meeting in Joensuu. Took some turns in
taking new students round the office and telling about ISYY. Contacted the University
about the possibility of arranging transportation for students to attend volunteer
information day at the Paihola reception centre. Had correspondences with the Kehy
Coordinator to start with the marketing and recruitment of volunteers for the Kehy
Week.
12.09. - 18.09. Contacts with Amica on addressing the issue of food waste, also contacts
with UEF Green office about the idea of environmentally friendly bags for students.
Participated in periferia meeting hosted in Joensuu. Advertised and arranged
transportation for volunteers to visit Paihola reception centre for koulutuspäivä.
Participated in the week’s morning school, Representative council meeting, Board
activity day in Kuopio, and SyysRai Alumni event in Kuopio.
19.09. - 25.09. Made follow up contacts with UEF on food waste and environmental bag
issue. Also attended the meeting with academic Rector.
26.9.–2.10. Was in Turku with other board members and staff to attend SYL Seminar.
Participated in the morning school and board meeting. Travelled to Rovaniemi to
represent ISYY at the anniversary party of LYY.

Matti Nivala
5.9. - 11.9. Fuksikierroksia useampia. Nörttien liikuntakerhon perustamiseen liittyvä
palaveri. SEXIT:n liittyvä palaveri. Yliopiston tilapalvelujen päällikön kanssa palaveri,
jossa aiheena mm. OKKK-projekti, oppimisympäristöt, Amica ja ainejärjestöjen tilat.
Viikolla
myös
palaveri
Kuopion
Amican
kanssa,
keskusteltiin
mm.
henkilöstöravintolakokeilusta, hyvinvointiviikosta sekä viestinnästä. Viikolla myös
osallistuin Joensuun kampusrysäyksen suunnitteluun.
12.8. - 18.9. Viikon alussa periferiatapaaminen, jossa vastuullani oli suunnitella,
järjestää ja juontaa opiskelijan terveydenhuollon tulevaisuus-paneeli. Viikon aikana
useampia fuksikierroksia. Hallituksen työskentelypäivä. Hyvinvointivaliokunnan kokous
ja edustajiston kokous. Loppuviikosta hallituksen kanssa yhteistä aikaa Kuopiossa,
jolloin myös uuden hallituslaiseen tutustuminen. Viikonloppuna myös ISYY:n
alumneihin ja heidän toimintaansa tutustuminen. Viikon kohokohta, kun leivänjakelu
Kuopioon varmistui!!!!
19.9. - 25.9.Viikon alussa SEXIT-palaveri, jolloin lopullinen yhteenveto tilaratkaisujen
suunnitteluun liittyen lyötiin lukkoon. Viikon aikana useampi fuksikierros. OKKKprojektin selvitystyön lopullinen versio valmiiksi ja konsulttien sekä SYK:n kanssa
palaveri OKKK-projektiin liittyen. OKKK-projektin luottamuksesta useamman tahon
kanssa lobbaamistyötä ja kehitysyhtiön vision rakentamista. Perjantaina Rehulan
maakuntakierros, jolloin ministerin erityisavustajan tapaaminen YTHS-aiheeseen
liittyen. Viikonloppuna rasismi rikoslakiin-mielenosoitus sekä viikonloppuna siirtyminen
Turkuun.
26.9. - 2.10.SYL syysseminaari Turussa, jossa SYL:n tosua ja linjapaperia käytiin läpi.
Syysseminaarissa tukea YTHS vaikuttamiseen sekä yksinäisten opiskelijoiden
huomioimiseen sekä palveluverkoston rakentamiseen opiskelijoille. Viikolla
selkeytettiin tarveselvitystä, jolloin konsulteille selvät sektorit, mitä pitää selvittää ja
mitä ISYY:n toimijat itse selvittää. Tämän lisäksi käytiin läpi tulevaa hallintomallia, jotta
saadaan rahoituksen hakeminen tehoikkaimmaksi. Hyvinvointiviikon tsekkauspalaveri,
jossa nopea tsekkaustoimijoista ja tiedottamisesta. Tämän lisäksi vapaa viikonloppu
pitkään aikaan! Ja sain ammuttua hirven.
Janne Kylämäki
29.8.–4.9. OKKK-suunnittelua. Työelämäpäivän säätöä Kuopion osalta.
5.–11.9. OKKK-palavereja yliopistolla ja opiskelijayrityksissä. Yliopiston tilapalvelujen
päällikön palaveri, jossa Okkk-projektin läpi käyntiä ja tarveselvitykseen liittyvää
keskustelua. Periferiavalmistelua. Konnketor-yrityksellä neuvottelua Okkk-asioista.
12-18.9. Periferia. Hallituksen aamukoulu, iltakoulu. Tyttivaliokunnan kokous.
Edustajiston kokous. Hallituksen virkistyspäivä Kuopiossa.

19-25.09. Akateemisen rehtorin tapaaminen. Akateeminen rehtori puhui
työelämäsektoriin liittyvää asiaa liittyen yritysyhteistyö- ja yrittäjyyslähtöisen
ekosysteemien kehittämisestä. Tämä lämmitti yritysyhteistyö- ja työelämävastaavan
mieltä ja antoi vahvistusta, että ollaan kehittämässä oikeansuuntaisia kuvioita näissä
asioissa myös ISYY:n toimesta. Viikolla myös hallituksen kokous.
26.-2.10. SYL-seminaariin osallistuminen. Työryhmätyöskentelyä liittyen opintopolkujen
kehittämiseen ja oppimistapahtumien ideointia. Oman sektorin tapaamiset.
Verkostoitumista ja kontaktien luomista Okkk-projektiin liittyen. Joensuussa Okkkkonsulttien kanssa tapaaminen. Sovittu taas työjaosta: päätettiin alkaa hankkimaan
mentoreita porttitalo-visioille. Hallituksen aamukoulu ja hallituksen kokous. Sovittu
päivämäärä ja varattu tilat Kuopion työelämäpäivälle (8.11, Snellmania). Kuopiossa
teemana yrittäjyys, luentoja ja workshop. Joensuun työelämäpäivä on 26.11 ja teemana
työelämän tulevaisuus, koostuu luennoista. Lisäksi Joensuun tapahtumaan saatu
opiskelijoista koostuva ryhmä joka järjestää rekrytorin.
Laura Carman
05.09. - 11.09. Morning school, UEF lunch with department heads, Board Meeting.
Joensuu campus crash, again volunteered for ESN in order to connect to new students
in Joensuu. Assisted hosting campus event in order to connect with Kuopio students
and to see the difference in event organization and execution. Ideas developed in order
to hold the event bilingually in the future. Interviews conducted for laura 2.0.
12.09. - 18.09. Periferia meeting, successful execution of evening program (SITSIT).
Representative council meeting. OFF SICK so missed baord activity day and RAI
meeting.
19.09. - 25.09. Meeting with tuition fee marketing group. Knowledge transfer Lina,
board meeting and international sector meeting with Riitta and Emmi. Questions for
the University document about tuition fees.
26.09 - 02.10 SYL seminar in Turku, then to Kuopio with another international affairs
meeting about finalising our response to the tuition fees document from the Academic
Rector. Board meeting and summarizing the interviews for Students of Finland
campaign.

