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ESITYSLISTA

Kuopion kampusvaliokunnan kokous
Aika: 24.08.2017 klo 14.09
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
Paavo Kyyrönen
Mikko Aaltonen
Karoliina Ruuskanen

ISYY, edustajiston puheenjohtaja
ISYY, edustajiston 2. varapuheenjohtaja
ISYY, edunvalvontasihteeri
ISYY, järjestösihteeri

Esityslista
1. §

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14.09

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

3. § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

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

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

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:

Valittiin kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina:
Heidi Hämäläinen ja Ville Miettinen

5. § Ilmoitusasiat
-Matias Saastamoinen Kuopion kampusvaliokunnan jäseneksi
-ESN KISA pyysi, että heidän varaustaan 6.-8.10. ei siirrettäisi vaikka ko. ajankohtaan tulisi maksava
asiakas. Kekkosen päätöksen mukaan tämä luvattiin ESN KISA:lle.
6. § Kuulumiset
ISYY: Vetoomus toisen opintopsykologin saamisen puolesta on tällä hetkellä kierroksella
ainejärjestöissä. Aiheesta laitetaan pian myös mediatiedote. Edarivaalit tulossa, asiasta tiedotetaan
lähiaikoina.
Järjestöjaosto: Kuultiin Vapun kuulumisia, pidettiin pj-skumpat.
Vapaa-ajan jaosto: Olivat mukana Eukonkannon opiskelijacupissa.
Edunvalvontajaosto: Keväällä ideoitiin hengailuiltoihin ohjelmaa, Syyskuussa aktivoidutaan taas ja
jatketaan suunnittelua.

7. § Tulevat tapahtumat
Asia:

Käydään keskustelua tulevista tapahtumista ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä.

Esitys:

Päätetään keskustelun pohjalta toimenpiteistä
-

Päätös:

Kampusrysäys (erillisenä kohtana esityslistalla)
Ei muita tulevia tapahtumia, Kampusrysäyksen käsittely kohdassa 8.§

8. § Kampusrysäys
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Asia:

Kampusrysäys järjestetään Kuopion kampuksella 6.9. Kampusrysäyksen ja
kaupunkisuunnistuksen järjestelyt on aloitettu hyvissä ajoin. Kampusrysäyksen
käytännön järjestelyt vaativat vielä työnjakoa mm seuraavien asioiden suhteen:
-Rannekkeiden jakaminen ja ilmoittautumiset
-Juontaminen (Olli ja Heidi)
-Iltaohjelma Ilonassa

Esitys:

Keskustellaan kampusrysäyksen järjestelyistä ja työnjaosta.

Päätös:

Päätettiin järjestelyistä ja työnjaosta seuraavasti:
-Juontajina Olli ja Heidi
-Henkka ja Tahvo hoitaa iltaohjelman
-Suunnistuksen arvostelulomakkeet klo.23 mennessä Ilonan sisääntulon edustalle
sisäpuolelle
-Kaupunkisuunnistuksen ilmoittautumispisteessä Tahvo, Ville ja Matti
-Henkka hoitaa pitsat bändille ja kvk:lle
-Heidi tekee Kampusrysäykseen soittolistan jota muut voivat täydentää
-Kaikki kantamaan pöytiä Lukemalta ulos n.klo.14
-Kaikki siivoamaan tapahtuman jälkeen ja sen aikana

9. § Muut esille tulevat asiat
10. §

Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia:

Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys:

Puheenjohtaja lähettää sähköpostitse kyselyn seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Päätös:

Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta sähköpostitse.

11. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa: 14.46
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