Hallituksen viikoittainen selonteko 2016

MARRASKUU / NOVEMBER
Juho Ikonen (hallituksen puheenjohtaja)
31.10. - 6.11.Viikko käynnistyi periferiatapaamisella Lappeenrannan maisemissa,
kyseessä oli vuoden kolmas ja siten viimeinen periferiatapaaminen ennen SYL:n
liittokokousta. Tapaamisessa keskusteltiin yo-kuntien linjoista ja näkemyksistä liittyen
SYL:n liittokokousmateriaaleihin ja pyrittiin löytämään yhteisiä näkemyksiä. Lisäksi
tapaamisen yhteydessä järjestettiin paneeli SYL- ja OLL-ehdokkaille. Viikolla myös
julkaistiin hakukuulutukset kv-sihteerin ja edunvalvontasihteerin opintovapaan
sijaisuuksiin. Keskiviikkona palaveerasimme Joensuun kampusvaliokunnan kanssa ja
suunnittelimme tulevan joulukuun tapahtumia ja vastuunjakoa. Loppuviikosta oli
yhdessä Teemu Huikurin ja Matti Nivalan kanssa OLL:n liittokokouksessa. Pääsihteerin
ollessa koulutusmatkalla, työskentelin yhdessä pääsihteerin sijaisen Hannele Mirolan
kanssa. Omalla työpöydällä oli SYL:n liittokokousdelegaatioon liittyvät valmistelut ja
toimenpiteet.
7.11. - 13.11. Viikko 45 hallituksen kanssa työstimme strategiaa sekä SYL:n
liittokokousmateriaaleja, joiden suhteen pohdimme ISYY:n kantoja ja linjojamme
tulevalle koitokseen liittokokouksen merkeissä. Viikolla osallistuin SYKETTÄ Korkeakoululiikuntapalvelun johtoryhmien yhteiseen kokoukseen, jossa pohdimme
palvelun tulevaisuutta sekä toiminnan kehittämistä. Korkeakouluilta tuleva rahoitus
SYKETTÄ -palvelulle mahdollistaa työresurssien nostamisen. Rekrytoinnista tullaan
keskustelemaan muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Viikolla osallistuin myös
yliopistokollegion kokoukseen, jossa kuulimme tilannekatsauksen filosofiselta sekä
yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnalta. Työpöydällä oli myös SYL:n
liittokokousdelegaatioon liittyvät valmistelut ja toimenpiteet.

14.11. - 20.11. Viikko 46 käynnistettiin hallituksen kanssa tosu-työstöllä, minkä pohjana
toimi sektorikohtaiset keskustelut henkilökunnan kanssa. Tosu sai muotonsa, mutta
työstöä päätettiin jatkaa viimeistelyn merkeissä. Maanantai-iltana hallitus osallistui
ISYY:n SYL-delegaation koulutukseen ja liittokokousmateriaalien läpikäyntiin.
Keskiviikkona tapasimme akateemista rehtoria ja UEF:n hallituksen puheenjohtajaa.
Pohdinnoissa oli lukuvuosimaksut sekä kv-opiskelijoiden ongelmat pankkipalveluiden ja
työllistymisen suhteen. Loppuviikosta ISYY-delegaatio osallistui SYL:n liittokokoukseen.

21.11. - 27.11. Viikko alkoi taloustyöryhmän kokouksella, jossa hieroimme yhdessä
Maunulan, Siirolan ja pääsihteerin kanssa ISYY:n tulevan vuoden budjettia ja toimme
esityksen hallitukselle budjetista. Lisäksi viikolla oli UEF:n neuvottelukunnan kokous,
jossa pohdimme UEF:n vaikuttavuutta, sillä UEF tulee vuonna 2017 päivittämään
strategiaansa ja yhtenä osana on vaikuttavuus. Keskiviikkona tapasimme Kylämäen
kanssa Ilkka Kakkoa, joka oli yksi potentiaalinen konsultti OKKK-projektille. Hänen
kanssaan keskustelimme mahdollisesta yhteistyöstä. Hallitus kokousti samana päivänä
eli keskiviikkona. Loppuviikosta tapasimme rehtoria ja mukana oli Tahvo Kekkonen.
Aiheena olivat lukuvuosimaksut, Savonlinna, UEF:n strategian päivitys sekä ajatuksien
suuntaminen vuoteen 2017.

28.11. - 4.12. Viikko käynnistyi osaltani Joensuun kampusvaliokunnan kokouksella sekä
opetus- ja ohjausneuvoston kokouksella. Kampusvaliokunnassa käsittelimme
soihtukulkueen ja sidosryhmäglögien järjestelyt sekä teimme esityksen hallitukselle
myönnettävistä avustuksista järjestöille. Tiistaina osallistuimme yhdessä Huikurin,
Maunulan ja Adaamin kanssa Savonlinnan kampuksen Linnan Juhliin. Hallitus teki
viimeiset muokkaukset asiakirjoihin, jotka tulee lähettämään edustajistolle
hyväksyttäväksi.

Juho-Pekka Maunula (1.vpj)
31.10-6.11
Olimme
alkuviikosta
periferiatapaamisessa,
jossa
linjasimme
koulutuspoliittisia asioita SYL:n linjapaperiiin liittyen muiden periferiaylioppilaskuntien
kanssa. Kävimme Savonlinnan kampuksen opiskelijahyvinvointijohtoryhmän
tapaamisessa yhdessä meidän KVK:n sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa. Tapaamisessa
suunnittelimme opiskelijan hyvinvointia edistävää toimintaa ensivuodelle.
7.11-13.11 Alkuviikosta pidimme jaostopuheenjohtajatapaamisen, jossa keskustelimme
uuden toimijan perehdyttämisestä ja ensi vuoden järjestökoulutuksen kehittämisestä.
Seuraavana päivänä kävimme läpi SYL:n viimeisimmän linjapaperiversion ja teimme
muutamia muutosehdotuksia siihen liittokokousta varten. Torstaina pidin KVK-infon,
jossa yritin kannustaa opiskelijoita osallistumaan KVK:n toimintaan. Loppuviikosta
kävimme läpi ISYY:n uuden strategian ja hioimme sen loppuun.
14.11-20.11 Pidimme Kari Korhosen kanssa tapaamisen, jossa katsoimme uusia
normaalikoulun arkkitehtuurisuunnitelmia ja nostin esiin huolia henkilökunnan
hyvinvoinnista. Samana päivänä teimmme toimintasuunnitelman valmiiksi
edustajistolle sekä vielä illalla olin SYL:n liittarikoulutuksessa.

21.11-27.11 Maanantaina olin taloustyöryhmän kokouksessa, jossa käsiteltiin ISYY:n
vuoden 2017 budjettia, joka laitettiin kokouksen jälkeen hallitukselle käsiteltäväksi.
Keskellä viikkoa meillä oli hallituksen kokous ja loppuviikosta tapasimme akateemista
rehtoria.
28.11-4.12 Alkuviikosta pidimme vuoden viimeisen KVK:n kokouksen jonka agendana
oli pääosin hankeavustukset sekä uusien toimijoiden perehdyttäminen sekä
linnanjuhlien loppuvalmistelut. Torstaina pidimme aamukoulua.
Elina Kilponen (2.vpj)
30.-6.11. Alkuviikko meni edelleen sairastaessa, eli en päässyt osallistumaan
Lappeenrannan periferiatapaamiseen. Keskiviikkona tapasimme tiedotussihteeri Heljää
ja kävimme läpi loppuvuoden aikatauluja. Muutoin kävin läpi syksyn tärkeitä
materiaaleja ja valmistauduin perjantain tapaamiseen. Perjantaina tapasin SAVOTTA:n
ja SALKKU:n kanssa Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtajistoa. Antoisa
tapaaminen sisälsi mm. kuntavaaleihin, Savilahteen ja opiskelijan toimeentuloon +
opiskelija-asumiseen liittyviä teemoja. Alustavasti sovittiin, että kuopiolaiset
opiskelijajärjestöt voivat olla mukana tuomassa tietoa opiskelijoita koskettavista
asioista, kun Kuopion kaupungin strategiaa päivitetään vuonna 2017.
7.11.-13.11. Viikolla 45 työstettiin SYL:n liittokokousmateriaalien lausuntoja. Lisäksi
työstimme
Heljän
kanssa
viestinnän
toimintasuunnitelmakirjausta
sekä
viestintästrategiaa, joka saatiinkin lähetettyä lausuntokierrokselle henkilökunnalle ja
loppuhallitukselle. Lisäksi loppuviikosta työstettiin hallituksen kesken hallituksen
laajempaa organisaatiostrategiaa.
14.11.-20.11. Viikko oli kiireinen: viikon aikana työstettiin mm. toimintasuunnitelmaa ja
liittokokouskoulutusta, lisäksi Kuopiossa vedettiin läpi kampusvaliokunnan kokous,
jonka myötä aloimme toden teolla suunnitella itsenäisyyspäivän kulkuetta sekä
sidosryhmäglögejä. Torstain vietin Joensuussa akateemisen rehtorin tapaamista ja
hallituksen keskinäistä kehityskeskustelua varten. Lisäksi torstaina ennen liittariin
lähtöä tapasin Heljää, ja keskusteltiin muun muassa viestintäkyselyn järjestämisestä
ainejärjestöille yhteistyön vahvistamiseksi. Loppuviikko meni SYL:n liittokokouksessa ja
siitä toipuessa Tallinnassa.
21.11.-27.11. Tiistaina palasin ruotuun tapaamalla Heljää ja keskustellen
viestintäohjeistuksen ja viestintäperehdytyksen työstämisestä. Keskiviikkona oli
hallituksen kokous ja torstaina olin mukana ISYY:n puolesta mielenterveysviikon
tapahtumassa Snellmanian aulassa. Hyvän mielen kahvitarjoilu oli opiskelijoille
maksuton ja lisäksi paikalla oli Savon mielenterveysomaisten sekä Mielenterveyden
keskusliiton järjestämä pieni visa, josta arvontapalkintona pystyi voittamaan viikon
lounasliput opiskelijaruokalaan. Lisäksi osallistuin SYL:n AC-palaveriin, jossa

käsittelimme Students of Finland-kampanjaa, opiskelijan oikea elämä-tosuprojektia
sekä ylioppilaskuntien jatkosuunnitelmia viestinnälle. Perjantaina hallitus
vajaamiehityksellä ja edustajiston 2. varapuheenjohtaja tapasivat rehtori Jukka
Mönkköstä, jonka kanssa kävimme mielenkiintoista keskustelua yliopiston strategian
päivittämisprosessiin
osallistumisesta
sekä
kansainvälisten
opiskelijoiden
vaikutusmahdollisuuksien huomioimisesta lukukausimaksujen ja stipendijärjestelmien
tullessa voimaan. Lisäksi lähetin ainejärjestöille Heljän kanssa luomani viestintäkyselyn.
Sen jälkeen työntäyteinen viikko olikin hyvä päättää sairastumalla jälleen.
28.11.-4.12. Viikko alkoi edelleen kipeänä ja tiistaina tippui YTHS:ltä saikkutuomio.
Onneksi tämä ei neuvokasta naista lannista, vaan sähköpostia voi hoitaa myös kotoa
käsin. Viimeistelin ennakkovalmisteluja sidosryhmäglögeille, varmistelin viimeisiä
aikatauluja seuraavan viikon itsenäisyyspäivää varten ja aloitin omien sektoreideni
osalta jo toimintakertomuksen valmistelun.
Teemu Huikuri
31.10. - 6.11. Osallistuin maanantain ja tiistain aikana periferiatapaamiseen
Lappeenrannan
teknillisen
yliopiston
ylioppilaskunnan
(LTKY)
vieraana
Lappeenrannassa. Periferiatapaamisessa kävimme yhdessä lävitse SYL:n liittokokouksen
materiaaleja ja valmistelimme muutosesityksiä. Keskiviikkona palaveerasimme
Joensuun kampusvaliokunnan kanssa ja suunnittelimme loppuvuoden toimintaa.
Torstain ja perjantain olin Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokouksessa Vierumäellä.

7.11. - 13.11. Maanantaina osallistuin Joensuun vapaa-ajan jaoston kokoukseen, jossa
suunnittelimme loppuvuoden tapahtumaa sekä tulevan vuoden toimintaa. Tiistain
aikana kävimme hallituksessa läpi yhdessä SYL:n liittokokousmateriaaleja. Keskiviikkona
osallistuin Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegion kokoukseen Joensuussa. Torstaina
työstin omalta osaltani ylioppilaskunnan strategiaa, jonka hioimme loppuun
hallituksessa perjantaina. Valmistelin viikon aikana myös koulutusmateriaaleja SYL:n
liittokokoukseen lähtijöille.
14.11. - 20.11. Maanantaina työstimme yhdessä hallituksen kanssa
toimintasuunnitelmaa tulevalle vuodelle. Illalla pidimme SYL:n liittokokoukseen
lähtijöille koulutuksen, josta olin päävastuussa. Keskiviikkoaamuna osallistuin
opintotukilautakunnan kokoukseen sekä akateemisen rehtorin tapaamiseen. Illalla
pidimme hallituksen kanssa yhteiskeskustelun ennen SYL:n liittokokoukseen lähtemistä.
Torstaina lähdimme SYL:n liittokokoukseen ja olimme matkan päällä sunnuntaihin
saakka. ISYY oli näkyvästi esillä liittokokouksessa pitäen useita hyviä puheenvuoroja ja
tehden läpimenneitä muutosesityksiä.

21.11. - 27.11. Pidin maanantain vapaata toipuakseni liittokokouksesta. Tiistaina
osallistuin kansainvälisten asioiden sihteerin haastatteluihin yhdessä A-K:n ja Linan
kanssa. Haastattelimme kaikkiaan neljä hakijaa päivän aikana. Illalla osallistuin
seuraajana ensi vuoden hallitukseen hakeneiden paneelikeskusteluun. Keskiviikkona
osallistuin hallituksen kokoukseen.
28.11. - 4.12. Maarit Hotanen
Isaac Adaam
31.10. - 6.11. The week was quite one as the main task done was reading of SYL
documents. Apart from that, I concluded agreement with the University about the
Asylum support project to the effect that two groups were to be formed on both
Joensuu and Kuopio campuses that will look specifically come up with tangible projects.
7.11. - 13.11. The week was dedicated to working on the ISYY strategy for next five
years. In that regard, each day of the week was spent working on specific segments of
the strategy. Had discussions with the University about arrangements for my
participation in the upcoming immigrants seminar in Jyvaskyla.
14.11. - 20.11. Participated in the various meetings held during the week which
included finalisation of Action plan, Academic Rector meeting and training meeting for
delegates to SYL General Assembly. I then joined the ISYY delegate to the two-day
General Assembly.
21.11. - 27.11. Participated in the week's’ Board meeting as well as meeting with the
Rector in Kuopio. Worked on assessment report for the KEHY week activities organised
in the previous month. During the weekend, together with JP, we represented ISYY at
the anniversary celebrations of HYY. Made follow-up contacts with the Representative
Council person in charge of Restuarant issues who confirmed to me the difficulty of the
University taking up our recommendations for solving food waste. There was however
a promise to conduct a survey among students to see the way forward.
28.11. - 4.12. Matti Nivala
31.10. - 6.11.Alkuviikon olin flunsassa, mutta osallistuin SYL sopojen ac - palaveriin ja
osallistuin myös SoTe -uudistukseen liittyvään tiedonantoon. Tämän lisäksi viikolla olin

mukana tekemässä hanketta yksinäisyyteen liittyen. Lisäksi KV -sektorin kanssa oli
palaveria KV –opiskelijoiden edunvalvontaan ja lukukausimaksuihin liittyen.
Loppuviikosta osallistuin OLL:n liittokokoukseen Vierumäellä. Viikonlopusta työstin
OKKK-projektin workshopin palautteita sekä hymy- ja valitusviikon palautteita.
7.11. - 13.11. Viikon aikana työstin aika paljon toimintasuunnitelmaa osittain yhdessä
edunvalvontasihteerien kanssa. Alkuviikosta kävin Kuopiossa tapaamassa Amicaa ja
samalla kävimme läpi tosu-juttuja. Kävimme läpi SYL:n liittokokousta varten tulevaa
linjapaperia läpi hallituksen kanssa. Olin taas mukana suunnittelemassa yksinäisiin
opiskelijoihin liittyvää KAKE-hanketta. Viikolla myös tapasin Amicaa Joensuussa ja
YTHS:n toimipisteiden edustajia ja keskustelimme hymy- ja valitusviikon palautteista.
Viikon aikana kävimme läpi hallituksen kanssa vielä tulevaa ISYY:n strategiaa ja tehtiin
tarvittavat muutokset. Loppuviikon vietin KOL:n liittokouksessa Jyväskylässä, jossa
tapasin muita y-liikkeen toimijoita.
14.11. - 20.11. Alkuviikosta tuli nopealla aikautaululla lausuntopyyntö
huoltajakorotuksiin. Sovin tapaamisia Bunsenin ja Epsilonin kanssa matemaattisten
aineiden laaja-alaiseen kandidaatin tutkintoon liittyen. Viikolla tapasin Bunsenin
ainejärjestöä, jossa sain kuulla heidän näkökulmansa asiaan. Samalla viikolla tapasin
kemian laitosta sekä fysiikan ja matematiikan laitoksen henkilökuntaa. Viikolla nuijittiin
toimintasuunnitelmaa taas eteenpäin. Viikolla tavattiin akateemista rehtoria ja
järjestettiin ISYY:n SYL-delegaatiolle koulutustilaisuus SYL:n liittokokousta varten.
Loppuviikko meni täysin SYL:n liittokokouksessa, jonka aikana jouduin tekemään OKKKprojektiin littyen töitä eli sain selviteltyä konsulttien kanssa tulevan vuoden budjettia ja
rahoitusmallia. Tämän lisäksi liittokouksessa yo-kuntien terveyssopot tapasivat ja
keskustelimme YTHS+:sta ja sen ensivuoden näkymistä.
21.11. - 27.11. Alkuviikosta tapasin Epsilonia tuutorointisihteerin kanssa laaja-alaiseen
kandintutkintoon liittyen. Tämän jälkeen tehtiin aiheesta kooste. Viikon alussa
tapasimme Karotech:n edustajaa, jonka kanssa sovimme loppuvuoden
tarveselvitykseen liittyvää sopimusta, joka hyväksyttiin hallituksen kokouksessa. Viikon
aikana iski tulehdukset ja sain sairaslomaa. Viimeistelin viikon aikana sopo-kohdat
toimintasuunnitelmasta.
Loppuviikosta
osa
hallitusta
kävi
edustajiston
varapuheenjohtajan kanssa tapaamassa yliopiston rehtoria Kuopiossa. Kuopion kautta
pitkästä aikaa kotona käymään.
Janne Kylämäki
31.10-6.11 Kipeänä flunssassa.
7.11-13.11 Työstimme strategiaa. ISYY:n ja ES:n yhteinen työelämäpäivä pidettiin 8.11
Kuopiossa (Snellmanialla ja Tiukanlinnassa): Päivän aikana verkostoiduttiin ja saatiin
myös hyvää kontaktia yliopistoon. Saatiin myös akateemisen yrittäjyyden tukemisesta
tietoa UEF:n suunnalta. Myös Kuopio innovation, yliopiston, ISYY:n ja ES:n välinen

paneelikeskustelu opiskelijayrittäjyydestä tuotti hedelmää. Ymmärrettiin uusia asioita
miten tärkeää on kasvattaa ruohonjuuritason opiskelijayrittäjyys-/toimijuuslähtöistä
ekosysteemiä. Yliopiston Sales management nosti esille, että Lappeenrannan tapaan he
voisivat tilata Kuopion ES:ltä selvityksen, jossa tehdään kysely kaikille alueen yrityksille
siitä millaisia tarpeita & toiveita heillä on siinä mielessä, miten hyötyä ja tehdä
yhteistyötä tämän ekosysteemirajapinnan kanssa. Edelleen paneelissa nousi esille, että
korkeakoulujen välillä tiimityötä hankkeissa pitäisi parantaa. Yliopiston puolelta nähtiin,
että esimerkiksi soveltavan fysiikan tiimeissä voisi hyödyntää IB-puolen
opiskelijaosaamista.
14.11-20.11 Työstimme toimintasuunnitelmaa. OKKK-hankkeen taustamateriaalien
työstöä. Joensuun työelämäpäivän valmistelua.
21.11.30.11 Osallistuimme SYL:n liittokokoukseen. Joensuun työelämäpäivä pidettiin.
Aamukoulu ja hallituksen kokous.
Lina Munčytė
31.10-6.11. I could not participate in the Periferia Meeting in Lappeenranta since I was
still ill, but I participated in the board meeting via Google Drive. I contacted the
Language Center in Joensuu about the possibility of having credit points for the Finnish
Language Cafe organisers, but there has been no answer so far.I participated in the EV
Tiimi meeting where we discussed the tuition fees and the course of action ISYY should
take regarding this. We shared the tuition fees document with the team so that
different sectors would give more input on it before it was sent to the university. We
also discussed the further structure of the EV Tiimi and how it should work in the
future. I attended the meeting with the Campus Board about the Independence Day
Torch Parade and Glögit in Joensuu where we distributed the tasks, timetables and the
communications regarding these events.
I had two meetings with the Secretaries of International Affairs (Riitta and Emmi) about
the action plan for 2017. The first meeting was for creating a draft for the action plan,
we had a comment round between the two meetings and then in the second meeting
we finalised the list of points we need to complete within next year (the comments
from
the
Representative
Council
were
included
as
well).
I actively promoted ISYY Feedback events for the international students both in
Joensuu and Kuopio.
7.11-13.11 ISYY Feedback (Joensuu) event was cancelled due to a small number of
participants (there were only about 6 people registered), thus we should really look
into communications and promotion efforts from the whole board and the
organisation. I finalised the Action Plan for the International Affairs Sector which later
has
been
approved
by
the
staff
members
of
this
sector.
Together with the board we had a second workshop about SYL’s documents where we

made more comments on them. In addition, I, together with the board, worked on
ISYY’s strategy paper.I was away at ExchangeAbility Coordinators Meeting in Tallinn for
most of the week, but I was still available for contacting and replied to the emails to my
best effort.
14.11-20.11. ISYY Feedback (Kuopio) event was cancelled due to the same reason as in
Joensuu. This only proves that we need to look into the promotion of these kind of
events once more. I took part in the finalisation of the board’s action plan, attended
the orientation meeting about SYL General Assembly together with the board and the
Representative Council Delegates. I gave some comments regarding the housing
situation in Joensuu to an ESN Joensuu delegate at HousErasmus+ Conference in
Malmö. I was meant to attend the conference myself, but unfortunately I could not in
the end due to an unexpected timetable clash, therefore he was sent instead of me.
I attended the meeting with the Academic Rector and the Chair of the UEF Board Lea
Ryynänen-Karjalainen where I already raised the questions about banking services and
the availability of worklife courses for international and Finnish students (part of the
action plan). I had a meeting with Emmi about some points the International Sector
should raise during SYL General Assembly and then proceeded attending it.
21.11.29.11. Attended the board meeting. Together with A-K and Teemu I was part of
the group that interviewed the candidates for Secretary for International Affairs
position. All in all we had four interviews and in the end we had a unanimous decision
about selecting the new hiree. I participated in the Panel discussion since I am applying
for the Executive Board for the next year (same sector). I created invitations to Glögit
(both for Joensuu and Kuopio campuses, there has been no desire for that from the
Savonlinna campus). The invitations have been sent out already. Most of my week
consisted of organising ESN Joensuu International Music Evening (I was the main
organiser for the event). The event went really well and, as always, there were about
100 participants and about 20 performances, which only proves that these kind of
events are very beneficial for us and the international students. In the future it would
be a good idea to to organise this event together with the Recreation Sector because
there would be a better chance to attract more Finnish students and perhaps even
having an event of a bigger capacity.
28.11. - 4.12. On Monday I attended the Campus Board Meeting where we went
through some final details about the events happening in Joensuu (the Torch Parade
and Glögit) after which we proceeded to discuss ISYY grant applications, but had to
leave around 18:20 since we had ESN Joensuu Spring PLanning Meeting (selecting the
dates and the events for the next semester). I had to be there because Heli (the new
Secretary for International Affairs) was joining us for that (she will have to be a board
member for ESN Joensuu, as is stated in the rules), thus it was extremely important to
make her feel included from the very beginning.

My whole Tuesday consisted of creation of the tuition fees paper which was FINALLY
FINALISED (Yissss) on Thursday. Now the EV Tiimi will have some time to approve it and
make some final comments before we send it to Miia Turtiainen and Riitta Keinunen
(we have a meeting with them on the 21st of December).
On Wednesday I had a meeting about UEF Marketing Video with Kirsi Konttinen, Päivi
Haltilahti and a representative of the video company UEF has hired. Elina,
unfortunately could not make due to being ill and another student representative
(Aaro), did not show up for the meeting at all. We discussed possible approaches the
video making could take and right now it seems that the video making will take more
time since I suggested that the video should include more campus (Joensuu and
Kuopio) events that are taking place throughout the year. I also suggested to have less
interviews since some of them seem scripted and go against the idea of having a ‘’down
to earth’’ approach they are aiming for and does not represent the actual life the
international students lead here in Finland. We agreed to have voice overs (storytelling)
by different students (having different accents to represent internationality across all
campuses). All in all, they were very pleased to have my input and expressed the hope
to work with us in the future. They ensured me that they will be contacting us about
having meetings in the future.
On Thursday I attended the board meeting where we approved the action plan, ISYY
strategy paper, the budget for 2017 and the communications strategy.
On Friday I had a meeting with the EV Tiimi where we discussed the course of action of
the team, the challenges we might face in 2017 and the materials that will be used
during Retriiti. The meeting was very productive and we decided to continue having the
International Sector in the meetings (this was not the case before) and that a staff
member (Pekka) should be the one calling the meetings (this was part of the action
plan and we need to have a staff member responsible for this since the chances of
continuation of this are better). Lastly we brainstormed some ideas that we could
implement for Retriitti and created a schedule for presentations, workshops,
teambuilding exercises and the social programme so that the new board and staff
would bond better and have a better outcome all in all. After the finalisation of the
time table it will be sent to A-K for more comments and (hopefully) for approval.
Apart from ISYY stuff I was busy with the ExchangeAbility Week, so as the National
Coordinator I had to look after other ESN Finland sections and communicate with the
International Team about that. Thus, I am dead now.

