Hallituksen päivittäisen selonteon tiivistelmät 2016

TAMMIKUU
Hallitus
Tammikuu 2016 oli uudelle hallitukselle perehtymisen ja työvälineiden haltuunoton aikaa.
Pelkästään tähän ei kuitenkaan tarvinnut tyytyä, vaan hallitus ehti kokoustaa kaksi kertaa,
työstää muun muassa toimintasuunnitelman toteutussuunnitelman, valmistella ISYY:n
järjestökoulutusta sekä aloittaa kukin omien sektoriensa tuleviin projekteihin tutustumista
hyvällä sykkeellä.
Juho Ikonen
Juho on aloittanut hallituskauden valmistelemalla kannanottoja ja vetoomuksia
katupartioista sekä opintopsykologeista ja tapaamalla sidosryhmiä kaikista kolmesta
kampuskaupungista. Työn alla ovat olleet myös kampusvaliokunnan organisoiminen sekä
jaostojen ja kummiainejärjestöjen toiminnan seuraaminen. Lisäksi Juho ehti organisoida
UEF:n ja ISYY:n yhteisen vastaanottokeskusvierailun Joensuusta Kiteelle.
Juho-Pekka Maunula
Juho-Pekka
on
aloittanut
organisoimalla
Savonlinnan
kampusvaliokunnan
järjestäytymiskokouksen sekä Savonlinnan edunvalvontatiimin koulutuksen suunnittelulla.
Hän on myös tavannut Savonlinnan kaupungin johtoa. Lisäksi Juho-Pekka on ehtinyt
tutustua Kuopion kampuksen toimintaan sekä aloitellut kummiainejärjestötoimintaa.
Elina Kilponen
Elina valmisteli kauden alkuun Savilahden kampusalueen maankäyttösuunnitelmien
lausunnon. Lisäksi hän on ollut mukana opiskelija-intranetsuunnittelun työryhmässä,
Kuopion kaupungin opiskelija-asioiden neuvottelukunnan kokouksessa sekä järjestänyt
kampusvaliokunnan järjestäytymiskokouksen ja seurannut jaostojen kokouksia niiltä osin,
mitä on ehditty järjestää.
Teemu Huikuri
Teemu on aloittanut vahvasti Sykettä-projektin tiimoilta tapaamalla Savonlinnassa
kampusvaliokunnan liikuntavastaavaa sekä Sykettä-projektityöntekijää ja Joensuussa Pokan
liikuntavastaavaa. Lisäksi Teemu on ehtinyt kouluttaa Joensuun vapaa-ajanjaoston
puheenjohtajistoa sekä suunnitellut ISYY:n tulevaa kulttuuriviikkoa.

Maarit Hotanen

Maarit on aloittanut suunnittelemalla halloped-koulutusta sekä flipped classroomtapaamisella. Lisäksi Maarit on ehtinyt suunnitella ja valmistella Savonlinnan
edunvalvontatiimin koulutusta, perehdyttää ja tutustua kopojaostojen toimintaan sekä
Joensuussa että Kuopiossa ja aloitella ainejärjestökummitoimintaa.
Isaac Adaam
Isaac on heti kauden alkuun valmistellut ISYY:n hakukuulutuksen SYL:n
kehitysyhteistyötoiminnan uudelleenorganisointi-projektin työryhmään. SYL:n kanssa
työskentelyn lisäksi Isaac on ympäristösektorin tiimoilta perehtynyt tulevaan sekä
kontaktoinut UEF:ia.
Matti Nivala
Matti on aloittanut tutustumalla jaostojen toimintaan Joensuussa ja Kuopiossa sekä
suunnittelemalla kevään hymy- ja valitusviikkoa. Lisäksi Matti on ollut yhteydessä
Savonlinnan kampusvaliokuntaan, aloitellut ainejärjestökummitoimintaa sekä aloittanut
Oma koti kullan kallis-projektiin perehtymisen.
Janne Kylämäki
Jannen hallituskausi alkoi vauhdikkaasti ISYY:n työelämäpäivän organisoimisella sekä
raportoinnilla. Lisäksi Janne on jatkanut ISYY:n aiempiin yritysyhteistyökumppaneihin
tutustumista ja uusien mahdollisten yhteistyökumppanien kartoittamista sekä jaostojen
toimintaan tutustumista.
Laura Carman
Lauran hallituskausi ei päässyt alkamaan vielä tammikuussa.

