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PÖYTÄKIRJA

Kuopion kampusvaliokunnan kokous
Aika: 10.04.2017 klo 15.00-16.03
Paikka: Lukema, Kuopio
Jäsenet:

Läsnä:

Tahvo Kekkonen
Olli Auvinen
Henri Hakkarainen
Matti Averio
Heidi Hämäläinen
Ville Miettinen

ISYY, hallituksen puheenjohtaja
ISYY, hallituksen jäsen
ISYY, hallituksen jäsen
Järjestöjaoston puheenjohtaja
Vapaa-ajan jaoston puheenjohtaja
Edunvalvontajaoston puheenjohtaja

x
x
x
x
x
x

Pyry Mattila
Piia Tiainen
alkaen

ISYY, edustajiston puheenjohtaja
ISYY, edunvalvontasihteeri

x
x klo.15:35

Karoliina Ruuskanen

ISYY, järjestösihteeri

x

Läsnä myös Emmi Alho ja Mari-Anne Lindroth

Pöytäkirja

1. §

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 15:07

2. §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Asia:

Ylioppilaskunnan kampusvaliokuntien työjärjestyksen 3§:n mukaan kutsu kampusvaliokunnan kokoukseen on lähetettävä siten kuin kampusvaliokunta järjestäytymiskokouksessaan päättää. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Edelleen työjärjestyksen 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.

Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yliopistokatu 7,
80100 JOENSUU
050 341 6346

PL 1627 (Yliopistonranta 3),
70211 KUOPIO
044 576 8419

PL 86 (Kuninkaankartanonkatu 7),
57101 SAVONLINNA
044 576 8430

3. §

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Asia:

Ylioppilaskunnan kampusvaliokuntien työjärjestyksen 7§:n mukaan kampusvaliokunnan kokouksessa käsitellään puheenjohtajan ja sihteerin esityslistalle merkitsemät
asiat, sekä ne kokouksessa esitetyt asiat, jotka kampusvaliokunta päättää yksinkertaisella äänienemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen.

Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä 9§ Veljmiehen ja Siskotytön valitseminen.

4. §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Asia:

Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

Esitys:

Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

Päätös:

Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Valittiin Ville Miettinen ja Henri Hakkarainen.

5. §

Ilmoitusasiat

Esitys:

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

6. §

Kuulumiset

Esitys:

Merkitään kuulumiset tiedoksi.

Päätös:

ISYY: Tahvo oli viime viikon poissa. Viime viikolla oli järjestöpäivät kaikilla kampuksilla.
ISYY:n hallituksessa aletaan valmistautua vappuun. Kevään viimeinen edustajiston kokous on 26.4. Hymy- ja valitusviikkojen palautepurku etenee, amicaa ja kielikeskusta
on tavattu palautteen tiimoilta. Hallopedien kanssa järjestetään tapaamista. ESN KISA
haluaisi osallistua vapaa-ajanjaoston toimintaan, todettiin että vapaa-ajanjaosto on
koko jäsenistölle avoin jaosto.
Järjestöjaosto: Järjestöjaostolle kuuluu oikein mainiota, kokoustivat vähän aikaa sitten. Kokouksessa käsiteltiin vappuasioita. Tämän lisäksi pidettiin puheenjohtajien kahvitilaisuus ravintola Maljassa jonka ohjelmassa oli tutustumista, pelaamista ja kahvittelua. Seuraava tapaaminen pj-skumpilla.
Vapaa-ajan jaosto: Seuraava kokous torstaina 13.4.
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Edunvalvontajaosto: Seuraava kokous vahvistetaan tänään ja asianomaisia infotaan.
Kirjan ja ruusun päivä työn alla.

7. §

Tulevat tapahtumat

Asia:

Käydään keskustelua tulevista tapahtumista ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä.

Esitys:

Päätetään keskustelun pohjalta toimenpiteistä
-

Vappu 2017 (erillisenä kohtana esityslistalla)
Savo-Karjala excursio

Päätös:

Huomenna 11.4. alkaa Savo-Karjala excursion lipunmyynti. Huomenna myös ymppäklubin pyöränhuoltotapahtuma. Keskusteltiin lyhyesti tulevista tapahtumista.

8. §

Vappu 2017

Asia:

ISYY organisoi erilaisia vapun ajan tapahtumia ja näiden suunnittelu on aloitettu hyvissä ajoin. Karoliina on vastuuhenkilönä järjestellyt mm. allastapahtuman jälkeistä
saunailtaa ja siihen liittyviä käytännön järjestelyitä. Lyödään viimeiset tehtävät ja vastuut lukkoon.

Esitys:

Keskustellaan ja sovitaan vapun ajan tapahtumien vastuunjaosta ja aikataulutuksesta.

Päätös:

Käytiin keskustelua proffan uitosta. Järjestöjaoston oli keskusteltu mahdollisista uitettavista proffista. Tahvo selvittää asiaa.
Tahvo on selvittänyt äänentoistoasiaa Viking musiikilta, tämä olisi kätevää, mutta
maksaisi tietysti enemmän kuin omien kamojen käyttäminen. Kekkonen kertoi, että
KVK:lla olisi varaa tähän. KVK kannatti äänentoiston tilaamista ulkopuoliselta taholta.
Matti on keskustellut ainejärjestöjen edustajien kanssa siitä, kuka kantaa uitettavaa
proffaa. Matti ilmoittaa kantajat KVK:lle kuluvan viikon aikana. Vapun juontajina toimivat Heidi Hämäläinen ja Olli Auvinen. Karoliinaan on otettu yhteyttä kuorolaulutapahtumasta joka on heti ISYY:n vapputapahtuman perään, toiveena olisi, ettei ISYY:n
vapputapahtuma ei päättyisi yhteislauluun tai vastaavaan. ISYY:n vappujuontajat voivat kuitenkin informoida yleisöä kuoron esiintymisestä. Juontajat toivoivat paperista
versiota aikataulusta. Karoliina huomautti, että juontajien pitää pitää huolta siitä, että
aikataulu pitää. Ville hoitaa taksikyydit torilta Tiukanlinnaan. KVK saapuu vappuaattona torille viimeistään klo.17. Emmi selvittää ja ilmoittaa Tahvolle mihin mennessä
pitää ilmoittaa ruokailijoiden määrä Tiukanlinnan ruokailua varten.
Vappupäivänä poikkitieteellinen vappubrunssi, huonon kelin sattuessa Lukemalla. Karoliina hoitaa Lukeman oven aukiolon vappupäivälle tapahtuman ajaksi.
*** Mari-Anne poistui klo. 15:35***
Matti ostaa pj-skumpat. Kaikkien ainejärjestöjen pj.t ja vpj:t ovat tervetulleita, ostatetaan halvintaa skumppaa. Matti tekee hintavertailua ja tekee hankinnat, skumppaan,
vaahtokarkkeihin ja hampaanpesuun on budjetoitu 50€. Hampaanpesuun osallistuville on varattava pari pulloa skumppaa. Hallituslaiset osallistuvat sivistykseen vihkimisen nauhojen letittämiseen.
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Keskusteltiin saunotuksen juomista. Lähtökohtaisesti opm. Tarkistetaan ISYY:n
skumppalasien tilanne ennen pj-skumppia.
Karoliina toi esille, että 1.4. Kuopion kaupungin torin hallinnointi on siirtynyt Kuopion
keskustan kehittämisyhdistykselle, tiedoksi, että heille tulee ilmoittaa mikäli aikoo järjestää tapahtumia torilla.
Patsaanpesijöiksi Pyry Mattila ja Ville Miettinen. Huomautuksena, että patsasta ei saa
oikeasti pestä, vaan vain kevyesti taputella! <3
Piia muistutti, että Puikkarin jatkobileitä on hyvä markkinoida, sillä lipputuotot tulevat
ISYY:lle.
Lukeman seinällä on taulu uitettavista professoreista, perinne on katkennut vuonna
2008. KVK mietti, että tätä perinnettä voisi jatkaa.
Olli pitää vappupuheen torilla.

9. §

Veljmiehen ja Siskotytön valitseminen.

Asia:

Veljmiehen ja Siskotytön valitseminen

Esitys:

Keskustellaan Veljmiehen ja Siskotytön valitsemisesta ja päätetään valittavat henkilöt.

Päätös:

Valittiin Veljmies ja Siskotyttö. Tarvitaan perustelut valinnasta. Kekkonen on yhteydessä valittuihin.

10. §

Muut esille tulevat asiat

Päätös:

Ei muita esille tulevia asioita.

11. §

Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia:

Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys:

Puheenjohtaja lähettää sähköpostitse kyselyn seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Päätös:

KVK ei kokousta ennen vappua. Sovitaan tarpeen mukaan seuraavasta kokouksesta.

12. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa: 16:03
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___________________________

_________________________

Tahvo Kekkonen, puheenjohtaja

Emmi Alho, sihteeri

___________________________

__________________________

Ville Miettinen, pöytäkirjantarkastaja

Henri Hakkarainen, pöytäkirjantarkastaja
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