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1. §

1-14

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.02
2. §

Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys:

Valitaan kokoukselle kaksi (2) ääntenlaskijaa.

Laura Tolppa ja Emmi Rajavuori olivat vapaaehtoisia ääntenlaskijoiksi.
Muita esityksiä ei tullut.
Päätös:
Ääntenlaskijoiksi valittiin Laura Tolppa ja Emmi Rajavuori.
3. §
Asia:

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
ISYYn sääntöjen 39 §:n mukaan kutsu kampusvaliokunnan kokoukseen
on lähetettävä siten kuin kampusvaliokunta järjestäytymiskokouksessaan
päättää. Järjestäytymiskokouksen kokouskutsu on lähetettävä viisi (5)
vuorokautta
ennen
kokousta.
Edelleen
sääntöjen
mukaan
kampusvaliokunnan kokous on päätösvaltainen, kun se on koolle kutsuttu
näiden sääntöjen mukaisesti sekä läsnä on vähintään puolet
kampusvaliokunnan jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja. Kampusvaliokuntien työjärjestyksen 6 § mukaisesti
hallituksen työjärjestyksen 2 § määriteltyjen vastuualueiden sihteereillä on
omalla vastuualueellaan asiakohtainen esittelyoikeus.
Kokouskutsu annettiin 5.2.2020

Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

4. §
Asia:

Kampusvaliokunnan työjärjestyksen 6 § mukaan “Kampusvaliokunnan
kokouksessa käsitellään puheenjohtajan ja sihteerin esityslistalle
merkitsemät asiat sekä ne kokouksessa esitetyt asiat, jotka
kampusvaliokunta päättää yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ottaa
käsiteltäväkseen.”

Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Ilmoitusasiat

5. §
-

Kerhokoulutus oli 29.1.
Järjestökoulutus Joensuussa 4.2.
25.2. Liikuntailtapäivä
Hymy- ja valitusviikko viikolla 14
ISYYn vuosijuhlat 14.3.
Vappuaatto 30.4.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat.
6. §

Kampusvaliokunnan käytännön asioihin tutustuminen ja niistä
päättäminen

Asia:

Kampusvaliokuntien työjärjestyksen 2 § mukaan kampusvaliokunnan
sihteerinä toimii kampusvaliokunnan valitsema henkilö.
ISYYn sääntöjen 39 §:n mukaan kampusvaliokunta päättää
järjestäytymiskokouksessaan kokouskutsun lähettämisen aikataulusta.
Kampusvaliokunta toimii oman vuosikellonsa mukaan ja sille on oma
työjärjestys.

Esitys:

Valitaan kampusvaliokunnan sihteeriksi edunvalvontasihteeri Pekka
Koivaara.
Päätetään kokouskutsun lähettämisajasta ja -tavasta.

Päätös:

Valittiin kampusvaliokunnan sihteeriksi Pekka Koivaara
Päätettiin, että kokouskutsu lähetetään sähköpostitse viimeistään kolme
(3) arkipäivää ennen kokousta.
Kokouskutsu lähetetään varsinaisille- ja varajäsenille.
Todettiin, että kokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa.

7. §

Kampusvaliokunnan varapuheenjohtajan valinta

Asia:

ISYYn sääntöjen 39 § mukaan
varapuheenjohtajan keskuudestaan.

kampusvaliokunnat

Esitys:

Valitaan kampusvaliokunnalle varapuheenjohtaja.

valitsevat

Emmi Rajavuori ilmoitti olevansa käytettävissä.
Muita esityksiä ei tullut.
Päätös:
Valittiin varapuheenjohtajaksi Emmi Rajavuori.

8. §

ISYYn toimintasuunnitelma 2020

Asia:

ISYYn edustajisto
kokouksessaan.

hyväksyi

Esitys:

Annetaan toimintasuunnitelma tiedoksi
kampusvaliokuntaa koskevilta osin.
Merkitään
tiedoksi,
hallintorakenneuudistus
jaostojen toimintaa.

Päätös:

9. §

vuoden

2020
ja

toimintasuunnitelman
käydään

sitä

läpi

että
toimintasuunnitelmaan
merkattu
tulee muuttamaan kampusvaliokuntien ja

Merkitään tiedoksi ISYYn toimintasuunnitelma.

Ainejärjestöjen vuosijuhlilla edustamiset

Asia:

Kampusvaliokuntalaiset ovat voineet edustaa ISYYtä Joensuun
kampuksen ainejärjestöjen vuosijuhlilla. Osallistumismaksuissa ja
lahjoissa on ISYY tukenut osallistujia.

Esitys:

Päätetään tämän vuoden osallistumisista ja ISYYn tukisummista.
Tuetaan yhtä vuosijuhlaosallistujaa enintään 100 euroa / vuosijuhla.
Suositaan aineettomia lahjoja, lahjaa tuetaan enintään 20 euroa / vuosijuhla.
Mikäli osallistujia on kaksi, niin tukisumma on enintään 50 euroa / osallistuja.
Tukea ei makseta, mikäli henkilö on ko. järjestön jäsen.

Pidettiin kolmen minuutin kokoustauko 12.26 alkaen, jonka aikana haettiin saapuneet
vuosijuhlakutsut.
Kutsuja tullut seuraavilta yhdistyksiltä:
Epsilon ry:ltä, Juuso osallistuu vuosijuhlille ja kampusvaliokunta maksaa hänen
osallistumisensa.
Judica ry:ltä, Roosa Ylikoski osallistuu vuosijuhlille.

Tombolo ry:ltä, Yasmin Ayyoubi osallistuu vuosijuhlille ja kampusvaliokunta maksaa
hänen osallistumisensa.
Opossumi ry:ltä tietojen mukaan on tulossa kutsu. Marko Koskelo osallistuu vuosijuhlille
ja kampusvaliokunta maksaa hänen osallistumisensa.
Päätös:

10. §

Päätettiin vuosijuhlaosallistujista esityksen mukaisesti.

Vappu 2020

Asia:

Keskustellaan vapun tapahtumista sekä järjestelyvastuista ja jaetaan
alustavasti tehtäviä.

Esitys:

Merkitään tiedoksi käyty keskustelu.

Päätettiin vapun päävastuujärjestäjäksi Emmi Rajavuori.
Yhteys poliisiin: Pekka Koivaara
Kaupunki ja ilosaari: Niklas hoitaa
Äänentoisto: Niklas hoitaa
Rytmihäiriköt: Pekka Koivaara
JoY-Kuoro: Saara Tenhovuori
Täky, Alkukivien lakitus: Emmi Hoitaa
Tiedotus: Yasmin ja viestintä henkilökunnasta.
Kerubi: Vili Moisio
Torson pesu: Vastuuhenkilö valitaan myöhemmin
Kulkuevastaava: Emmi Rajavuori

Savokarjala ekskursio:
Päätetään vastuuhenkilöistä myöhemmin.
Päätös:
Päätettiin vapun vastuuhenkilöistä esityksen mukaisesti.

11. §

Jaoston puheenjohtajien ja hallituksen jäsenten selonteko

Asia:

Kampusvaliokuntien työjärjestyksen 6 § mukaan jaostopuheenjohtajat ja
hallituksen jäsenet kertovat toiminnastaan edellisen kokouksen jälkeiseltä
ajalta.

Esitys:

Merkitään tiedoksi selonteot.

Vapaa-ajanjaosto: Torisitsit 22.4. ISYY 10-vuotta teemana.

Emmi Rajavuori: Paljon tapaamisia henkilökunnan kanssa ja matkustusta ympäri
Suomea.
Juuso Myller: Järjestökoulutus on pidetty.
Kv-yhteistyötä tehty Joensuun kaupungin kanssa.
Vili Moisio:

Edustajisto on pitänyt yhden kokouksen. Kausi on lähtenyt hyvin käyntiin.

EV-Jaosto:

Yksi kokous pidetty. Brainstormaus järjestöjen hyvien käytäntöjen
jakamisesta tulossa. Viimevuoden menestynein ainejärjestö valitaan
keskiviikkona.

Saara

Tenhovuori: Kuntavaalityöryhmä ja hallintorakennetyöryhmä perustettu.
Konservatoriohankeesta on ollut vaikea saada tietoa. Kirjaston sisäiset
remontit pyritään tekemään seuraavina kesäkausina, alkaen huhtikuusta.
Ruokalaa laajennetaan samassa yhteydessä.
Järjestöavustushakumenettelyä ollaan muuttamassa.
Haltian esteettömyyttä on selvitetty.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi selonteot.

12. §

Muut esille tulevat asiat

Perustetaan kampusvaliokunnan WhatsApp -ryhmä.

13. §

Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös:

Seuraava kokous 28.2. kello 13.00

14. §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello: 13.14.

Saara Tenhovuori

Pekka Koivaara

puheenjohtaja

kokouksen sihteeri

