MAALISKUU
Hallitus
Maaliskuu on hallitukselle ollut kiireistä, mutta antoisaa aikaa. Yhdessä on tavattu muita
periferiaylioppilaskuntia ja kukin omilla sektoreillaan on aloitellut SYL:n kautta
sektorikohtaisia tapaamisia. Hallitus on kokonaisuudessaan tavannut myös akateemista
rehtoria ja OLL-kummia Marjukka Mattilaa. Hallituksen kesken työstettiin myös sisäisen
viestinnän ja toimintatapojen tehostamista. Lisäksi kullakin kampuksella on alettu
valmistautumaan vapun juhlintaan perinteisin menoin.
Juho Ikonen (hallituksen puheenjohtaja)
Maaliskuussa Juho on työstänyt erityisesti sidosryhmäyhteistyötä ja verkostoitunut mm.
SYL:n vuosijuhlien ja RAIlumnien tapaamisten merkeissä. Lisäksi Juhoa ovat työllistäneet niin
Sykettä-palvelu kuin Oma koti kullan kallis-projektikin.
Juho-Pekka Maunula (1. vpj)
Juho-Pekka on maaliskuussa työstänyt ja toteuttanut kolmen kampuksen
kampusvaliokuntien videotapaamisen. Lisäksi Juho-Pekka on kehittänyt järjestösektoria
aloittamalla jaostopuheenjohtajien tapaamisen valmistelun.
Elina Kilponen (2.vpj)
Elinan kalenteria ovat maaliskuun aikana täyttäneet viestintään liittyvien työryhmien
tapaamiset ja sisäisen viestinnän & työskentelytapojen pohtiminen kolmen kampuksen
ylioppilaskunnassa. Suurimmat suunniteltavat projektit ovat olleet Students of UEF sekä
UljasMedia.
Teemu Huikuri
Teemun maaliskuu täyttyi kulttuuriviikon suunnittelusta sekä vapaa-ajanjaostojen
tapaamisesta ja ISYY:n laulukirjan ohjeistuksesta ainejärjestöille. Lisäksi Teemu on tavannut
POKA:n edustajaa ja liikuntasuunnittelijaa ja aloittanut liikunta-appron suunnittelua.
Maarit Hotanen
Maaritin kuukausi oli täynnä edunvalvontaa, sillä aikaa ovat syöneet niin
edunvalvontavastavien tapaamiset kuin oppimisympäristöjen kehittämisrahahakemusten
arviointikin. Lisäksi Maarit on ollut aktiivisesti suunnittelemassa ja toteuttamassa Students
of UEF-viestintäkonseptia.
Isaac Adaam
Isaac on yhdessä Lauran kanssa työstänyt yhteistyökuvioita vastaanottokeskusten suhteen.
Lisäksi Isaac on ollut yhteydessä yliopistoon ympäristöasioiden tiimoilta ja selvittänyt eri

yhteistyömahdollisuuksia ympäristöön liittyvien organisaatioiden kanssa sekä ollut
yhteydessä Joensuun kehy-koordinaattoriin.
Matti Nivala
Mattia ovat työllistäneet opintotukimielenosoituksen järjestäminen ISYY:n osalta sekä
soitto- ja tapaamiskierros alueen kansanedustajien kanssa. Matti on myös aktiivisesti
työstänyt Oma koti kullan kallis-projektia.
Janne Kylämäki
Janne on hionut yhteistyökuvioita eri tahojen kanssa erityisesti yritys- ja työelämäviikkoa
silmälläpitäen. Lisäksi Janne on ollut mukana Oma koti kullan kallis-työryhmässä sekä
hoidellut ISYY:n sponsorihuppari- ja –paitatilauksia.
Laura Carman
Laura on aktiivisesti kehittänyt ja toteuttanut Students of UEF-viestintiäkonseptia kaikilla
kolmella kampuksella. Lisäksi Laura on ollut yhteydessä kansainvälisiin opiskelijoihin ESN:n
kautta sekä ollen mukana järjestämässä eri tapahtumia. Laura on myös valmistautunut
toisen kv-sihteerin väliaikaiseen poissaoloon.

