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Tahvo Kekkonen (Hallituksen puheenjohtaja ja Kuopion kampuspuheenjohtaja)
Ensimmäinen viikko alkoi heti tehokkaasti, joskin aika kului enimmäkseen opetellessa talon
tavoille. Ensimmäisinä päivinä tein itseäni tutuksi eri sidosryhmille ja sovin tapaamisia tuleville
viikoille. Minun täytyi myös selvittää eri sektoreilla meneillään olevia asioita ja auttamaan kaikkia
pääsemään alkuun töidensä kanssa (vaikka ohjauksen tarve on ollut todella vähäistä). Täytyy
myös mainita, että kun luulin ainoana nohevana työskenteleväni heti tammikuun toisesta
päivästä lähtien, niin lähes koko hallitus saapui toimistoille aloittamaan töitään. Ensimmäisellä
viikolla tapasin myös mm. Ilonan ravintolapäällikköä, jonka kanssa sovimme yhteistyökuvioista
Kuopiossa.
Toisella

viikolla

autoin

Kuopion

kampusvaliokuntalaisia

pääsemään

alkuun

omissa

tehtävissään. Lisäksi esittäydyimme Kuopiossa uusille opiskelijoille (1. uudelle opiskelijalle, jos
tarkkoja ollaan). Viikon suurimpana tehtävänä oli tosun tosun työstäminen ja hallituksen kokous
Tahkolla. Tosun tosu laadittiin alustavasti tehtävänjaot jakaen ja projekteja aikatauluttaen, mutta
se hieman elää vielä nyt, saatuamme juuri lopullisen puhtaaksikirjoitetun tosun. Jaan tosun
tosua myös edustajistolle, kun loputkin kohdat on saatu lisättyä. Loppuviikosta tapasin vielä
lyhyesti kirjaston johtoa Ollin ja Piian kanssa, josta siirryin palaveriin sopimaan Kuopion
kuntavaalijärjestelyistä. Kuopioon saadaan äänestyspiste Lukemalle, jonka lisäksi ISYY:n
vastuulla on rekrytoida vaalitoimitsijoita, joita rekrytoidaan ISYY:n kautta aiempia vuosia
enemmän. Lisäksi annoin haastattelun YLE:lle opiskelijoiden päihteettömiin tapahtumiin liittyen.
Pidimme

perjantaina

myös

puheenjohtajiston kesken.

palaverin

hallituksen

puheenjohtajiston

ja

edustajiston

Kolmannella viikolla osallistuin mm. esteettömyyskierrokselle yliopistolla. Lisäksi pidimme
palaveria vuosijuhlista ja yritysyhteistyöstä vuosijuhlamestarin ja Saran kanssa. Loppuviikosta
hallitus kokoontui Joensuuhun, jossa pidimme palaverin Savonlinnan siirtoon liittyen, tapasimme
akateemista rehtoria, sekä pidimme hallituksen kokouksen. Viikon päätteeksi osallistuin
KYY-Yhtiöt Oy:n yhtiökokoukseen.
Neljäs viikko kului hyvin vahvasti kuntavaalitoimitsijoiden rekrytoimisen parissa, sekä ISYY:n
henkilöstöön liittyvien rekrytointien kanssa. Lisäksi järjestäydyimme kampusvaliokunnan kanssa,
ja

osallistuin

järjestöjaoston

kokoukseen.

Pidimme

palaveria

UEF:n

kanssa

tietojenkäsittelytieteiden opintojen uudistukseen liittyen. Varasin UEF:lta tilat Kuopioon
kuntavaalien

kampanjointia

varten ja aloitin kontaktoimaan eri puolueiden edustajia.

Loppuviikosta osallistun SYL:n pj-päivälle ja pyrin järjestämään tapaamisen myös AOVA:n
puheenjohtaja Henna Pursiaisen kanssa.
Kokonaisuudessaan ensimmäinen kuukausi on ollut todella työntäyteinen, mutta mielestäni
olemme hallituksena kokonaisuudessaan saaneet hyvän otteen työskentelyyn ja luotan siihen,
että asiat tulevat etenemään varsin mallikkaasti myös jatkossa.

”Harjoittelimme myös hallituksen kesken englanninkielisiä kokouskäytänteitä. Kaikkia
termejä ei voi aina muistaa mutta onneksi voi soveltaa.”

Matti Nivala (1. Varapuheenjohtaja, Joensuun kampuspuheenjohtaja ja liikunta)
Ensimmäisen

viikon

aikana

suurimmaksi osaksi perehdytin Joensuussa uusia

hallituslaisia työskentelyyn ja tuin heitä ottamaan sähköiset järjestelmät käyttöön. Sen lisäksi
OKKK-projektiin liittyen pidin palaverin Ilkka Kakon kanssa ja pidettiin KYY-yhtiöt Oy hallituksen
kokous. Yhtiölle rakennettiin uusi yhtiöjärjestys, jonka vuoksi suunnittelin yhtiökokouksen.
Lisäksi

ensimmäisten viikkojen aikana lähetin sähköpostilla esittelyviestit tärkeimmille

yhteistyökumppaneille.
Toinen viikko oli kiireinen matkustamisien takia. POKA:n puheenjohtajan kanssa kävin
palaveria, jossa sovimme yhteistyön kehittämisestä, kuntavaaleista, YTHS:n tilanteesta ja
konsultaatio avusta POKA:lle. Tavoitteena on saada vahvempaa vaikuttamista Joensuussa ja
tulevaisuuden maakunnassa. Viikon aikana tapasin kepun asuntotyöryhmää, jossa itsekin

mukana. Hallituksella kävimme Tahkolla tekemässä tosun tosu ja samalla pidimme kokouksen.
Tahkolle valmistelin oman esityksen OKKK-projektista. Sen lisäksi tapasin Amican Joensuun
vastaavaa johtajaa sekä Amican aluehankinta päällikköä. Lisäksi pidettiin palaveria edustajiston
ja hallituksen puheenjohtajiston kanssa.

Kolmannen viikon alussa pidettiin palaveri edunvalvojien kanssa, jossa keskustelimme
kevään

sosiaalipoliittisista asioista. Tärkeimpänä mainittakoon yhdenvertaisuusohjelman

päivittäminen. Lisäksi sykettä-johtoryhmä Joensuulla oli palaveri, jossa päätettiin uuden
liikuntaohjaajan rekrytointitiimin asettamisesta. Joensuuhun tulee POKA:n alle uusi Sykettä
työntekijä hankkeita vastaan hyvinvointisuunnittelija. Ilkka Kakon kanssa palaveerasin lyhyesti
viikon aikana, jolloin keskustelimme workshoppien ja kyselystä yrityksille. Lisäksi tapasin Heidin
kanssa YTHS Joensuuta, jossa keskustelimme Jukolan viestistä, yhdenvertaisuusohjelman
päivittämisestä, tilauskoulutusopiskelijoista, Savonlinnan toimipisteestä ja savonlinnalaisten
integroimisesta Joensuuhun sekä YTHS toimipisteen perustamisesta Karelialle. Viikon aikana
käynnistimme POKA:n kanssa yhteistyökuviot eli tapasin liikuntavastaavaa. Lisäksi POKA ja
ISYY:ltä koottiin pieni työryhmä kuntavaaleja varten, joka piti palaveria ja sovittiin
kuntavaalipaneeleista UEF:n ja Karelian kampuksilla. Osallistuin myös UEF:n ja ISYY:n
Savonlinna case palaveriin, jossa keskusteltiin kevään aikana tehtävistä suunnitelmista
Savonlinnan suhteen. Otin viikolla myös kontaktia kummiainejärjestöihin ja sovin tapaamisia
heidän kanssaan.

Viikon aikana tapasin WIN eli (Wood innovation network) hankkeen vetäjää. Hän esitteli
mallia, jolla Karelia, Savotta ja WIN voivat tehdä selvitystyön ja hankesuunnitelman puhtaaseen
opiskelija-asumiseen liittyen. Näin ollen ISYY:lle saatiin valmis konsepti viedä asioita eteenpäin.
Kävin sähköposti keskustelua Kuopion ja Joensuun kaavoittajien kanssa, jossa molemmissa
olisi ISYY:lle tarjoutumassa kaava rakentaa.

Viikolla neljä pidettiin kampusvaliokunnan järjestäytymiskokous ja vaihtokokous. KVK:n
kokouksessa ja sen jälkeen lähdettiin työstämään vappua, joka vie suunnittelussa enemmän
aikaa, koska Ilosaari on rempassa. Viikolla tapasin Pohjois-Karjalan maakuntaliittoa, jonka
johdon kanssa keskustelimme tulevaisuuden maakunnasta. He haluavat kuulla lisää
opiskelijoiden mielipiteitä ja edesauttaa nuorten jäämistä maakuntaansa. Viikon aikana

suunnittelin ja varasin ständäily päiviä Joensuun kampukselle kuntavaaleja varten.
”Kampuspuheenjohtajat aloittelivat kampuksittain omien toimiensa suunnittelua ja
erityisesti kaupunki on hyvä pitää mielessä.”

Heikki Räihä (2. Varapuheenjohtaja ja Savonlinnan kampuspuheenjohtaja)
Alkuvuosi on mennyt vahvasti toiminnan aloittelussa ja tulevan kevään suunnittelussa.
Olen

myös

alkuvuoden

aikana

melko

työllistetty

Savonlinnan

Talvipäivien

turvallisuusvastaavana vielä muutaman viikon verran (tapahtuma on helmikuun puolessa
välissä). Ennen loppiaista ei kauheasti ehtinyt mitään tapahtumaan ja kalenterini täyttyi lähinnä
esittäytymissähköpostien lähettelystä eri sidosryhmille sekä Savonlinnan kampusvaliokunnan
toiminnan

kehittämisen

suunnittelussa.

Kampuksen

henkilökunnalle

suunnatun

sidosryhmäesittäytymisen hoidin Savonlinnan tapaan käymällä tapaamassa henkilökunnan
edustajia henkilökohtaisesti.

Toinen viikko olikin huomattavan paljon kiireisempi. Ohjelmassa oli yhteydenottoa
kaupunkiin kuntavaalien äänestyspaikan järjestämisestä kampukselle. Tämä ei valitettavasti
Savonlinnan

päädyssä

onnistu

kaupungille

koituvien

suurien

kustannuksien

vuoksi.

Äänestyspaikka tulee noin 500 metrin päähän kampukselta, joten lähiympäristöstä sellainen
tulee joka tapauksessa löytymään. Tiistaina osallistuin kampuksemme ainoan vaihto-opiskelijan
orientaatioon ja Savonlinnan nuorisotoimen järjestämään palaveriin, jossa suunniteltiin ensi
syksylle sijoittuvaa Suomi100-tapahtumaa. ISYY:n edustajana voin olla mukana tuomassa
suunnitteluun

jäsenistömme

näkökulmaa

ja

lähempänä

tapahtumaa

osallistun

sen

markkinointiin kampuksemme opiskelijoille. Keskiviikko ja torstai menivät matkustaessa
Tahkolle muun hallituksen kanssa ja siellä olikin hallituksen kokous ja työstimme tosun.
Loppuviikon aikana otin myös yhteyttä omiin kummiainejärjestöihini, niiden varmistuttua
kokouksessamme Tahkolla.

Kolmas viikkoni oli lähes kokonaan Savonlinnan siirtoprosessin suunnittelun täytteinen.
Viikon aikana osallistuin kahteen tapaamiseen yliopiston edustajien (Kari Korhonen ja Outi
Tikkanen) kanssa aiheen tiimoilta ja toinen näistä oli Joensuussa. Saman reissun yhteydessä
osallistuin hallituksen kanssa akateemisen rehtorin tapaamiseen. Tapaamiset tuottivat myös
tulosta ja maaliskuussa tullaan järjestämään Joensuussa opettajankoulutuksen ainejärjestöjen
yhteinen tapahtuma, jonka sisältöinä tulee olemaan siirtoprosessin tilannekatsaus, uusiin tiloihin
tutustuminen (siinä määrin missä se on mahdollista) sekä molempien kampusten ainejärjestöjen
keskinäistä tutustumista ja jatkoyhteistyön sopimisesta. Lisäksi yliopisto tarjoaa samassa
yhteydessä ainejärjestöille juridista neuvontaa Joensuuhun siirtymisen suhteen. Viikon aikana
laitoin alulle myös kvk:n toimintaa ja kasasin yhteen Savonlinnan kampuksen opiskelijoiden
yhteistyöverkostoa

yhdessä

ainejärjestöjen

kanssa.

Perjantaina

jouduin

tekemään

rauhallisemman päivän kuumeen takia.

Neljäs viikko meni kampusvaliokunnan ensimmäisen kokouksen, uusien kvk:laisten
perehdyttämisen,

XAMK:n

Savonlinnan

kampuksen

opiskelijajärjestön

(Sohva

ry:n)

puheenjohtajan tapaamisen sekä siirtoprosessin (jatkossa Sexit) suunnittelun merkeissä.
Sohvan kanssa keskustelimme yhteistyöstä kuntavaalien näkyvyyden nostamiseksi, sillä
kummallakaan kampuksella aikaisemmat kuntavaalit eivät ole saavuttaneet suurta näkyvyyttä.

Keskustelimme alustavasti myös muista yhteistyön merkeistä, kuten yhteisestä alkoholittomasta
liikunnallisesta tapahtumasta myöhemmin keväällä. Kvk kokousti ensimmäisen kerran ja
aloimme uudistamaan toimintaa laajentamalla edunvalvonnan vastuualueita (tehden yhteistyötä
myös ainejärjestöjen kanssa) ja päätimme siirtää viestintämme hallituksellakin käytössä olevaan
Slackkiin. Sexitin suunnittelun suhteen otin yhteyttä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto
SOOL ry:hyn ja ehdotin heille yhteydenpitoa jatkon varalle. Kysyin heiltä myös Kajaanin ja
Hämeenlinnan kampusten lakkauttamisiin ja siirtoihin liittyviä tiedostoja, sillä SOOL on
seurannut

molempia

tilanteita.

Sain

myös

Joensuun

SOOL:n

hallituslaiset

mukaan

jatkoyhteistyöhön, jolloin yhteydenpito Joensuulaisiin opettajankoulutuksen ainejärjestöihin
helpottuu.

Otin

myös

yhteyttä

TAMY:yn

sekä

OYY:hyn Hämeenlinnan ja Kajaanin

lakkauttamisten toimenpiteiden suhteen. Pyysin heiltä mahdollisia muistioita jne. joista kävisi ilmi
hyvin toimineen ja toimimattomat toimenpiteet siirroissa. Sain molemmilta positiivisen
vastauksen ja molempien edustajat palaavat asiaan lähiaikoina. He myös kiittelivät
yhteydenotosta ja pitivät meidän välistä yhteistyötä tärkeänä. Tiistaina osallistuin myös
tiedotustilaisuuteen Educan sisäilmasta ja meneillä olevista korjaustoimenpiteistä. Lisäksi
sovimme ainejärjestöjen kanssa pienimuotoisesta edunvalvontakoulutuksesta Savonlinnan
toimijoille, sillä suuri osa ei pääse osallistumaan Joensuun aj-koulutukseen.

Olli Auvinen (KOPO)
Ensimmäinen viikko alkoi avainten ja työpuhelimen saamisella ja sähköisiin järjestelmiin
tutustuessa. Torstaina meillä oli hallituksen aamukoulu, jonka jälkeen selvittelin oman sektorin
sidosryhmien

vastuuhenkilöitä.

Vielä

viikon

loppuessa

lähetin

kyseisten

ryhmien

vastuuhenkilöille sähköpostit.
Seuraava viikko käynnistyi viestittelyllä edellisviikolla viestittelyllä UEF-yhteyshenkilöiden
kanssa, lyömällä palaveripäiviä lukkoon kirjaston johtajan ja Flipped classroom -mallin vetäjän
Markku Saarelaisen kanssa, sopimalla tapaamisia EV-sihteerien kanssa, käymällä uusien
opiskelijoiden ISYY esittelyssä ja osallistumalla opetus- ja ohjausneuvoston palaveriin.
Raportoin opetus- ja ohjausneuvoston kokouksesta hpj:lle otin yhteyttä järjestöjaostoon, ja
osallistuin rpj:n kokoukseen. Viikon puolessa välissä kävimme hallituksella Tahkolla tekemässä
tosun tosu ja pitämässä kokouksen. Tahkolle saimme myös kuulla varapuheenjohtaja Matti

Nivalan kattavan esityksen OKKK-projektista. Jatkoin viikkoa edellisen vuoden KOPO-sektorin
materiaalikartoituksella IG-esittelyn laatimisella ja järjestöjaoston tapaamisella.
Viikon viimeisenä päivänä minulla oli vielä tapaaminen kirjaston johtajan ja asiakaspalvelun
palvelupäällikön kanssa. Sekä sitten tein myös jotain TOIMISTOHOMMIA ja harrastin
unelmointia hauskasta viikonlopusta.
Kolmannen

viikon

aloitin

kirjaston

ja

kielikeskuksen

kontaktoinnilla

ja

KOPO-SOPO-sektorien GHO-alustuspalaverilla. Muodostin myös kommentteja joulukuussa
pidettyyn OKM:n valintakoeuudistus-seminaarin sisältöön SYL:lle. Viikon aikana aloitin myös
ainejärjestökummitoiminnan käymällä KuoLO:n ja Fortiksen hallitusten kokouksissa.
Viikolla meillä oli reissu Joensuuhun, joka sisälsi palaverin liittyen Joensuun ja Savonlinnan
fuusioon, tapaamisen akateemisen rehtorin kanssa ja vielä hallituksen kokouksen.
Kolmannen viikon viimeisenä päivänä minulla oli vielä tapaaminen Flipped Classroom vetäjä
Markku Saarelaisen kanssa ja osallistuin KYY-yhtiöt Oy:n hallituksen kokoukseen.
Neljänteen viikkoon kuului hallituksen kokous ja kampusvaliokunnan kokous viikon alussa.
Osallistuin myös kampusvaliokunnan kokoukseen tiistaina ja keskiviikkona minulla oli
ICT-Koulutuspolun tilannekatsaus kokous ja järjestöjaoston kokous.

”Perehtymisen yhteydessä on hyvä muistaa oma jaksaminen. Asiaa on paljon mutta hyvä
edunvalvoja pitää huolta myös itsestään.”

Henri Hakkarainen (Viestintä ja Ympäristö)
Aloitin vuoden sähköisiin järjestelmiin tutustaessa sekä muiden ohjeistamisessa
signatuureiden tekemisessä, jotta saisimme hallituslaisille samanlaiset signatuurit. Aloitin myös
Sosiaalisen viestinnän liittyen hallitustoimintaan heti vuoden alussa. Keskiviikon vietin pohtien ja
suunnitellen alustavia ideoita vuoden viestinnän suhteen.
Torstaina meillä oli hallituksen aamukoulu ja epävirallinen tapaaminen. Pyrin tapaamisessa
mahdollisimman hyvin informoimaan ja ohjeistamaan muita viestinnästä. Viikon loppuessa
väsäilin pienoisen Instagram-ohjeistuksen, jotta saisimme heti alusta alkaen sosiaalisen median
kontekstimme samankaltaiseksi. Aloitin myös seuraavalla viikolla hallitusten jäsenten
esittelyiden suunnittelua.

Toisella viikolla aloitimme hallituslaisten esittelyn Instagramin puolelle. Osallistuin myös
jatkuvan sosiaalisen median seuraamisen ja päivittämisen kyljessä tiistaina rpj tapaamiseen
tiistaina. Keskiviikkona minulla oli aamusta palaveri tiedostussihteerin kanssa. Palaverissa
kävimme läpi muun muassa viestintäohjeistuksen päivittämistä, kriisi- ja sosiaalisen median

ohjeistuksien tekemistä, SoMe-tiimi konseptia, viestintäsuunnitelmien käyttöönottoa suurien
projektien ja tapahtumien yhteydessä ja selonteko konseptien muuttamista. Keskiviikko jatkui
Tahkon reissulla, jossa varapuheenjohtaja Matti Nivala esitteli muille hallituslaisille kattavasti
OKKK-projektin, teimme tosun tosua ja pidimme hallituksen kokouksen. Tosun tosua laatiessa
painotin vahvasti viestinnän tärkeyttä muille hallituslaisille, joka on mielestäni näkynytkin
sosiaalisen median kanavissamme. Torstaina meillä oli Kuopiossa järjestöjaoston tapaaminen,
jossa kävin esittäytymässä ja sen jälkeen lähettelin sähköposteja kummi ainejärjestöilleni.
Loppuviikon jatkoin pitämällä huolen Instagram-esittelyistä ja muiden sosiaalisten medioiden
seurannasta.

Kolmannen viikoin aloitin hallitusesittelyiden jatkamisella ja viestinnän ja varsinkin
some-tiimin konseptin miettimisellä.
Tiistaina minulla oli taas tiedotussihteerin kanssa palaveri liittyen viestintäohjeistuksen
päivittämiseen, SoMe-tiimin konseptiin, Instagram-esittelyiden kehittämiseen,
viestintäsuunnitelmien käyttöönottoon, tosun tosun viestintäosuuden läpikäyminen ja erittäin
tärkeän dokumentin teko, jossa kävimme läpi vuoden viestintään liittyvät konseptit ja
suunnitelma niiden toteuttamisesta. Otin myös yhteyttä UEF:n ruohonjuuritason viestinnästä
vastaavaan ja sovin tapaamista hänen kanssaan. Selvittelin myös missä ISYY:llä on sijoituksia,
jotta voisin esitellä ne aikaisemmin minuun yhteyttä ottaneille UEF go fossil free-kampanjan
edustajille. Keskiviikkona lähetin kutsut SoMe-tiimin jäsenille ensimmäisen palaverin suhteen,
keskustelin UEF:n opintopalveluiden Green Office-tiimin johtajan kanssa Green Office
konseptista ja sen jalkauttamisesta ISYY:lle. Hallituksella oli akateemisen rehtorin tapaaminen
ja kokous, mutta en voinut osallistua kyseisiin tapahtumiin, joten kirjoittelin ja lähetin muistion
HPJ:lle liittyen asioihin mitä olisin ottanut kokouksessa esille. Loppuviikon jatkoin
hallitusesittelyiden toteutumisen valvomista.
Neljännellä viikolla lopettelin hallituslaisten Instagram-esittelyn yhteiskuvaan, tein
viestintäsuunnitelmasta esimerkin Matti Nivalan kassa liittyen OKKK-projektin viestintään ja
jaoin sen muille hallituslaisille. Osallistuin KVK:n kokoukseen. Mietimme tiedotussihteerin
kanssa Instragram-esittelyiden jatkamista edustajiston puheenjohtajistolla seuraavalle viikolla ja
otin yhteyttä edustajiston puheenjohtajistoon asiaan liittyen. Mietimme myös tiedotussihteerin
kanssa edustajistonvaaleista viestimistä kevään aikana. Loppuviikon vietin tekemällä
hallituslaisten selontekoa ja viestintäkanavien seuraamista.

Lina Munčytė (International affairs)
Started first week with sending emails, planning the orientation for international students
with Heli, sorting out the beginning of the year matters, getting some materials for the Welcome
Bags ready for new exchange students and helping around the office with the international
matters. On Thursday we had morning school and unofficial board meeting. After those I spent
rest of the day sending emails and choosing subject associations for the ‘’kummi’’ programme.
Friday I spent sending more emails, making ESN’s presentation for the orientation for
international students and recruiting international students to possibly start an English section in
Uljas.

Week two I started by sending emails, attending the orientation for the Finnish students
creating an English version for the ‘’kummi’’ and planning kv sector’s meetings. Getting ready for
the orientation for the international students and attending it on behalf of ISYY and ESN,
sending emails to subject associations about me being their ‘’kummi’’ and already arranging
visits to their board meetings. Tahko: tosun tosu, board meeting. Tahko. Checking the English
and Finnish version of the Joensuu subject associations, creating spreadsheet with differences
in them, the missing information and their communication channels. Continued with finalising the
spreadsheet and preparing the guidelines for kv-vastaavat and subject associations who do not
have them to help them become more ‘’international student friendly’’, made some plans with
Emmi about language cafe implementation and a possibility to have a social media campaign
together with Mobility Services in order to increase the international mobility of the Finnish
students.

Week 3 I started with sharing the spreadsheet with the hallitus and the communications
responsible persons (so that the changes would be made on the website and hallitus would
have the contact info do do the kummi business), did my introduction on Instagram and
arranged a meeting with Echo ry’s board. I continued week with sending out the kv-vastaava
guidelines to subject associations in Joensuu (Emmi sent similar ones to the subj.assoc. in
Kuopio) also asking if they would want to have someone being an unofficial kv-vastaava, sent

some more emails, attended ESN Joensuu’s General Meeting together with Heli. Started
promoting Epic Challenge Joensuu, in process of collecting some figures about international
mobility in Finland and UEF (for the SoME), working on the implementation of the language
cafes receiving credit points. On Thursday we had Academic Rector meeting and Board
Meeting. At the end of the week I had KV meeting with Emmi Alho and Heli Siponen about the
kv-tossuntossuntosu (took the whole day).

Week 4 I started with replying emails and arranging a meeting with the Public Library
representatives about language cafes,campus committee meeting. Then we had Board meeting,
preparation for the language cafe first meeting and hosting the meeting in the evening
Collecting and providing info about an incident between an incompetent international tutor and
two exchange students (heidi took over this issue from there), gathering language cafe
organisers into a Facebook group (this will be used for creating a system as to how can
language cafes receive credit points), trying my best to communicate while being sick and
miserable at home. At the end of the week we had a Morning school.
”Heti vuoden alussa myös aloitettiin läheinen yhteistyö yliopiston kanssa. Tavattiin myös
ilmeisesti uuttakin tahoa.”

Sara Peltola (Yritys- ja yhteistyö)
Vuosi alkoi työvälineiden käyttöönotolla, sähköpostin siivouksella ja erilaisten kiireellisten
asioiden hoitamisella. Aloitin heti muun muassa yhteistyökumppaneiden yhteystietojen
keräämisen. Yhteistietojen keräämisen jälkeen suoritin esittelyiden tekemisen ja niiden
lähettämisenmahdollisille yhteistyökumppaneille. Ensimmäisellä viikolla meillä oli hallituksen
aamukoulu ja epävirallinen tapaaminen. Suoritimme myös ainejärjestökummien jaon ja heihin
yhteydenotot.

Toinen viikko alkoi ainejärjestön edustajan tapaamisella yhteistyökuvioista työelämään
liittyvän

tapahtuman

tiimoilta

Joensuussa.

Olin

mukana

myös

ryhmäpuheenjohtajien

tapaamisessa Uljasta koskeviin asioihin liittyen. Viikko jatkui Joensuun Tiedepuiston edustajan

kanssa tapaamisella koskien yhteistyökuvioita ja opiskelijoiden työllistymistä. Keskiviikkona
meillä oli hallituksen kanssa Tahkolle lähtö ja siellä tosun tosun tekemistä sekä maratonkokous.

Tahkon

reissun

jälkeen

viikko

jatkui

CGI:n

edustajien

kanssa

keskustelulla

yhteistyökuvioista. Lopetin viikon Ainejärjestön hallituksen jäsenille lähetettävien kyselyn
tekemisellä..

Kolmas viikko alkoi sähköpostien lähettelyllä Frank:n ja SYL:n puoleen sekä
sponsorihakemuksen

alustamisella.

Viikko

jatkui

kummiainejärjestön

kokoukseen

osallistumisella ja vuosijuhlamestarin ja Tahvon kanssa kokouksella liittyen 18.3. järjestettäviin
ISYY:n vuosijuhliin. Jatkoimme Tahvon kanssa kokousta yritysyhteistyökuvioista. Tein ja
julkaisin hienon esittelytekstin ja -kuvan Instagramiin liittyen hallitusesittelyihin. Viikko jatkui
Joensuun Entrepreneurship Societyn edustajan ja Optimi ry:n yritysyhteistyövastaavan kanssa
kokoustamalla mahdollisesta yhteisestä tapahtumasta. Keskiviikkooni kuului ainejärjestöjen
hallituksille kyselylomakkeen viimeistely ja lähettäminen. Torstaina meillä oli hallituksen kokous
ja Akateemisen rehtorin tapaaminen hallituksen kanssa. Viikon lopussa minulla oli vuoden 2015
työelämävastaavan kanssa tapaaminen.

Matias Saastamoinen (Vapaa-aika)
Vuosi alkoi tutustumalla sähköisiin järjestelmiin, sähköpostien lukemisella sekä yleisellä
ideoinnilla liittyen sektoriini. Ensimmäinen viikko jatkui perehtymällä bändikilpailuun sekä ISYY:n
bändi-illan ideoimisella. Viikkooni kuului vielä signatuurin tekeminen, ISYY:n Instagram-tilin
päivittelyä, kulttuuriviikon suunnittelua sekä vapaa-ajan sektoriin perehtymistä.
Toinen

viikko

alkoi

sähköpostin

lukemisella,

toimistotyöskentelyllä

ja

ryhmäpuheenjohtajien palaveriin osallistumisella. Kyseisellä viikolla meillä oli hallituksen

kanssa Tahkon reissu, jossa tosun tosun suunnittelua sekä hallituksen kokous. Viikolla otin
yhteyttä myös ainejärjestökummittaviin ja viestittelin POKA:n tapahtumavastaavan kanssa
ISYY:n ja POKA:n yhteisen bändi-illan tiimoilta.

Kolmas viikko alkoi vapaa-ajan jaoston kokouskutsun tekemisellä ja sähköpostien
lähettelyllä. Viikko jatkui ainejärjestökummitettavien kanssa viestittelyllä sähköpostitse ja
kulttuuriviikon suunnittelulla. Jatkoin myös ISYY:n ja POKA:n bändi-illan suunnittelua.
Viikolla neljä osallistuin Joensuun kampusvaliokunnan kokoukseen ja Joensuun
vapputapahtumien

suunnitteluun.

Osallistuin

hallituksen

kanssa

kokoukseen

tiistaina.

Joensuussa järjestin vapaa-ajan jaoston järjestäytymiskokouksen
Heidi Turunen (SOPO)
Aloitin vuoden sähköpostin ja työpuhelimen käyttöönotolla, driveen tutustumisella,
SOPO-kansioon

ja

oppaaseen

tutustumisella, esittelytekstien kirjoittamisella ja niiden

lähettämisellä tärkeimmille yhteistyökumppaneille: SYL, Amica, YTHS, UEF, Nyyti ry. Matti
Nivala ohjeisti minua myös hyvin sopo-asioissa. Ensimmäinen viikko jatkui tutustumisella SYL:n
lähettämään KEHY-kyselyyn ja KEHY-asioihin perehtymisellä. Lähetin myös lisää esittelyitä
yhteistyökumppaneille.
Torstaina meillä oli hallituksen kanssa aamukoulu ja epävirallinen tapaaminen. Jaoimme vielä
viikon lopussa ainejärjestökummit Joensuun porukan kanssa.
Toisen viikon aloitin kalenterin kokonaisvaltaisella päivittämisellä ja ISYY:n sivuille
laitettavan esittelyn kirjoittamisella. Tiistaina olin mukana ryhmäpuheenjohtajien tapaamisessa
liittyen Uljaaseen. Keskiviikkona saapuminen Tahkolle, jossa meillä oli hallituksen kanssa tosun
tosun tekoa ja hallituksen kokous. Seuraavana päivänä tein ja lähetin esittelyviestit
kummi-ainejärjestöille.
Toisen viikon viimeisenä päivänä minulla oli tapaaminen Kuopiossa Amican kanssa.
tapaamiseen osallistui myös Matti Nivala ja Edunvalvonta sihteeri Piia Tiainen. kanssa. Meillä
oli myös Piian kanssa palaveria tulevasta vuodesta sekä sopo- että kehyrintaman osalta.
Kolmas viikko alkoi aamukahdeksalta GHO-palaveri edunvalvonta sihteerien Pekan ja
Piian sekä hallituksen jäsenten Ollin ja Matin kanssa. Minulla oli myös tapaaminen YTHS:n
edustajan kanssa. Jatkoin viikkoa Hymy- ja valitusviikkoon tutustumisella ja siihen liittyen
alustavaa suunnittelua ja ohjeisiin tutustumista sekä yhteydenotto- ja tapaamispyynnön
lähettämisellä ISYY:n KENKKU-edustajalle. Torstaina meillä oli Joensuussa Sexit-tapaaminen,

hallituksen kokous ja tapaaminen akateemisen rehtorin kanssa. Tein myös oman esittelyn
instagramiin. Perjantaina osallistuin KYY-yhtiön kokoukseen ja kuntavaalipalaveri POKA:n
edustajien kanssa.

Neljännen viikon aloitin Joensuun kampusvaliokunnan kokoukseen, OPI:n kahvit tilaisuuteen ja
hallituksen kokoukseen osallistumisella. Jotkin kummiainejärjestöt eivät olleet vielä vastanneet
minulle, joten tavoittelin vielä heitä. Viikon keskellä minulla oli hyvinvointivaliokunnan edustajan
tapaaminen, johon kuului yhdenvertaisuusohjelman päivittäminen ja kampanjointi. Lopettelin
päivän Hymy- ja valitusviikon suunnittelulla. Torstaina meillä oli aamukoulu, jossa kävimme läpi
mitä kukin hallituksen jäsen on tehnyt viimeisen viikon sisään. Jatkoin päivää Kehy:n kanssa
painiskelulla johon kuului muun muassa kysymyksiä, mitä tehdä tulevana vuonna ja kenen
kanssa? Nämä selvitettyäni aloitin yhteydenottoja edellisiin toimijoihin.
Lopetin viikon yhdenvertaisuusohjelman suunnitelulla.

