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HELMIKUU
Helmikuussa koko hallitus jatkoi toimintaa kiihtyvällä tahdilla. Kukin hallituksen jäsenistä sai
olla
mukana
toteuttamassa
ISYY:n
perinteistä
järjestökoulutusta
uusille
ainejärjestöaktiiveille. Lisäksi hallitus matkasi Korpilammelle Suomen Ylioppilaskuntien liitto
SYL ry:n järjestämään avajaisseminaariin, jossa kunkin ylioppilaskunnan jäsenet tapasivat
sektoreittain työryhmien merkeissä. Helmikuussa hallitus myös tapasi akateemisen rehtorin.

Juho Ikonen
Juho jatkoi helmikuussa vahvaa verkostoitumista ja sidosryhmäyhteistyötä niin Karelia- ja
Savonia-ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien kanssa kuin myös yliopiston suuntaan.
Lisäksi Juho on ollut mukana esittelemässä kolmen kampuksen ylioppilaskuntaa MAMOK:lle.
Juho-Pekka Maunula
Juho-Pekka on suunnitellut sekä toteuttanut Savonlinnan kampuksella edunvalvontatiimin
koulutuksen. Lisäksi Juho-Pekka on työstänyt kaikkien ISYY:n kampusten
kampusvaliokuntien tapaamista. Juho-Pekka oli myös esittelemässä Savonlinnan
näkökulmaa kolmen kampuksen toiminnasta MAMOK:lle.
Elina Kilponen
Elina on jatkanut kampuspuheenjohtajan tehtäviä mm. osallistumalla mahdollisuuksien
mukaan jaostojen kokouksiin ja järjestämällä väistyville sekä uusille kampusvaliokunnan
jäsenille vaihtoillan. Lisäksi viestinnän tiimoilta on kokousteltu ja suunniteltu tulevaa
esimerkiksi ideoiden uutta viestintäkonseptia.
Teemu Huikuri
Teemu on helmikuussa tavannut Opiskelijan liikuntaliittoa sektoritapaamisen merkeissä ja
aloittanut kulttuuriviikon suunnittelua. Lisäksi Teemu valittiin Opiskelijan Itä-Suomi ry:n
varapuheenjohtajaksi.
Maarit Hotanen
Maaritia on helmikuussa työllistänyt edunvalvontatiimit sekä palaverit mm. rakenteelliseen
kehittämiseen liittyen. Lisäksi Maarit on työstänyt toimintasuunnitelmaa sekä
toimintasuunnitelman toteutussuunnitelmaa hallitustyönsä helmikuussa aloittaneen Lauran
kanssa.

Isaac Adaam
Isaac on työstänyt helmikuussa kehy-viikon koordinaattoriin liittyviä asioita sekä
kontaktoinut yliopistoa ympäristösektoriin liittyen. Lisäksi hän on tavannut UEF go Fossil
Free –kampanjan tiimoilta aktiivisia opiskelijoita.
Matti Nivala
Mattia työllistivät helmikuussa opintotukeen ja YTHS:n liittyvät kysymykset, erityisesti
opintotukimielenosoituksen koordinointi ISYY:n osalta. Lisäksi Matti on palaveerannut
asuntoprojektiin liittyen konsulttiyritysten kanssa ja koordinoinut hymy- ja valitusviikon
järjestämistä.
Janne Kylämäki
Janne työsti helmikuussa työelämäpäivää mm. kirjoittaen kolumin Uljaaseen ja suunnitellen
seuraavaa työelämäpäivää ES:n kanssa. Lisäksi Janne osallistui ISYY:n asuntoprojektin
kartoitukseen ja palaveerannut yritysyhteistyön suunnittelun merkeissä TYTTI-valiokunnan
sekä ES:n kanssa.
Laura Carman
Laura aloitti helmikuussa hallitustyön perehtymällä kv-sektoriin yleisesti ja syventymällä
toimintasuunnitelmaan sekä toimintasuunnitelman toteutussuunnitelmaan. Lisäksi Laura on
ideoinut uutta viestintäkonseptia ja erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden osallistamista
siihen.

