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Kuopion kampusvaliokunnan kokous
Aika: 08.11.2017 klo 15.00
Paikka: Lukema, Kuopio
Jäsenet:

Läsnä:

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

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

Läsnä
Läsnä
Läsnä
Läsnä
Läsnä
Läsnä
Poissa

Pyry Mattila
Paavo Kyyrönen
Mikko Aaltonen
Roosa Hänninen
Annika Rajasalo
Emmi Alho

ISYY, edustajiston puheenjohtaja
ISYY, edustajiston 2. varapuheenjohtaja
ISYY, edunvalvontasihteeri
ISYY, järjestöasiantuntija (sijainen)
ISYY, kv- ja hallintokoordinattori (sijainen)
ISYY, kv- ja hallintosihteeri

Läsnä
Poissa
Läsnä
Läsnä
Läsnä
Läsnä

Esityslista
1. §

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 15.02.

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:

Esityksen mukaan.

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:

Esityksen mukaan.

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 Olli Auvinen ja Matias Saastamoinen.

5. § Ilmoitusasiat

-

Järjestöpäivät 14.11 klo 10-14:
11 järjestöä ilmoittautunut mukaan. Pari päivää vielä jäljellä ilmoittautua. Ainejärjestöjen
lisäksi huonosti ilmoittautunut ulkopuolisia järjestöjä mukaan tapahtumaan.
ISYY:n hallitus kantaa pöytiä ja toivottaa järjestöjä tervetulleeksi tapahtumapäivänä.
Matti Averio saapui 15.09.

6. § Kuulumiset
ISYY: Edarivaalit huipentuvat tänään illemmalla vaalivalvojaisiin. Hallitushaku avautuu huomenna
9.11. Syl:in liittokokous tulossa, joka työllistää hallitusta.
Järjestöjaosto: Ajatuksena kokoustaa mahdollisesti kaksi kertaa vielä kuluvana vuonna, jos ehtii.
Saattaa olla, että mennään vain yhdellä kokouksella, jossa otetaan vastaan uudet toimijat ja
valitaan puheenjohtaja ensi vuodelle.
Vapaa-ajan jaosto: Syksy ollut hyvin hiljaista. Marraskuun lopussa tulossa viimeinen kokous, jossa
valitaan seuraavan kauden puheenjohtaja. Eukonkannon Appron koordinaattori ottanut yhteyttä ja
pyytänyt taas vapaa-ajanjaostoa mukaan järjestelyihin. Luultavasti vapaa-ajanjaosto lähtee
mukaan, jos ensi vuoden toimijat näin haluavat.
Edunvalvontajaosto: Hengailuilta menneellä viikolla sujunut todella hyvin. OPI:n puolelta tullut
kiinnostusta osallistua ensi vuoden puolella edunvalvontajaoston kokouksiin ja toimintaan, jotta
yliopiston puolelta oltaisiin lähempänä myös ainejärjestöjä.

7. § Itsenäisyyspäivä
Asia:

Tänä vuonna itsenäisyyspäivän soihtukulkue ollaan järjestämässä aiemmista vuosista
poiketen jo aamupäivällä. ISYY on pyydetty mukaan Suomi100-vuoden kunniaksi
kunniavartioon sankaripuiston haudoille. Pohjois-Savon Liitto on ilmoittanut
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hoitavansa käytännön järjestelyt, joten ISYY:n tärkeimpänä tehtävänä on tiedottaa
jäsenistöä asiasta.
Esitys:

Keskustellaan soihtukulkueen
iltaohjelmasta.

käytännön

järjestelyistä,

sekä

mahdollisesta

Päätös:

Pohjois-Savon liitto hoitaa aika lailla kaikki käytännön järjestelyt ja toimittaa ISYY:lle
viestintämateriaalin. Soihtukulkueessa mukana myös Savotan opiskelijat. Pyry (epj)
luultavasti pitämässä puheen soihtukulkueen yhteydessä. Ainejärjestöjen viirien
kantajat ovat vielä kysymättä, mutta Matti Averio hoitaa järjestöjaostossa.
ISYY ei hanki omaa seppelettä. ISYY:n lippua kantaa joku hallituksesta/kvk:sta.
Jatko-glögit Lukemalla. Matias ja Heljä tekevät piakkoin Facebook-tapahtumaa
tilaisuudesta.

8. §

ISYY:n glögit

Asia:

ISYY on perinteisesti kutsunut sidosryhmiään vuoden lopussa Lukemalle
nauttimaan yhdessä glögiä kiitokseksi vuoden aikana tehdystä yhteistyöstä.

Esitys:

Keskustellaan ISYY:n glögien ajankohdasta ja työnjaosta.

Päätös:

Glögit pidetään 14.12 Lukemalla kello 16.00 alkaen. Tahvolla lista, ketä ollaan
kutsumassa paikalle. Hallitus hankkii tarjoilut ja hoitaa järjestelyt. Pohdittu
Laulukuoloa tai Ylioppilaskuoroa esiintymään glögitilaisuuteen.

9. §

Yleis- ja hankeavustukset keväällä 2018

Asia:

ISYY:n yleis- ja hankeavustushaku on päättynyt 31.10.2017.
Kampusvaliokunta lausuu myönnettävistä avustuksista Kuopion osalta. ISYY:n
hallitus tekee lopulliset päätökset avustusten myöntämisestä
kampusvaliokuntien esitysten pohjalta. Avustushakemukset liittenä (LIITE 1).

Esitys:

Keskustellaan avustusten myöntämisestä ja tehdään esitys ISYY:n
hallitukselle.

Päätös:

Pohdiskeltiin, halutaanko jatkossa tehdä joku selkeä pisteytystaulukko, jonka
avulla avustukset jaetaan?
Hankeavustukset:
Fortis ry: Myönnetään ilmainen Lukeman käyttökerta Fortiksen ”Avaudu
opiskelusta”-iltaan.
Kuopion kampuksen ympäristöklubi: Myönnetään 150€ perinteiseen
pyöränhuoltopäivään. Avustus käytetään tapahtumassa tarvittaviin
tarvikkeisiin sekä kahvitarjoiluun.
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Ympäristöklubi: Myönnetään 150€ retkeilyteemaillalle, jonka yhteydessä
käydään vierailemassa Tiilikkajärven kansallispuistossa. Avustuksella katetaan
matkakuluja, sekä tarjoiluja.
SYY-Kuopio: Myönnetään 200€ jäsenille järjestettävään työelämäexcursioon
Tampereelle. Avustus käytetään matkakuluihin ja mahdollisesti ruokailuun.
Terho ry: Ei myönnetä avustusta Terho Spring Breakille, koska tapahtuman
luonne on hyvin alkoholipainotteinen ja suunnattu pienelle kohderyhmälle.
KuolOn Speksi: Ei myönnetä avustusta, sillä KuoLon Speksillä käsittääksemme
menee yleensä taloudellisesti hyvin.
Kulti ry: Myönnetään 400€ tyeölämäexcursioon Helsinkiin.
Retikka ry: Myönnetään 200€ hätäensiapukoulutukseen osallistumiseen.
Hyeena ry: Ei myönnetä ulkomaanmatkalle.
Hyeena ry: Myönnetään 2 Lukeman käyttöä hengailuilloille.
Kuolo ry: Ei myönnetä avustusta Vitriinin korjaukseen.
Kuolo ry: Myönnetään Lukeman käyttö ja 150€ ”Kohti klinikkaa” –iltaan ja
illan yhteydessä järjestettävään ”valituskahvilaan”.
Kaaos: Myönnetään 100€ Tiukanlinnan vuokraan oluttyylitastingtapahtumaan varten.
KIVES: Myönnetään 150€ torisitsien järjestämiseen.
Serveri ry: Myönnetään 300€ työelämäexcuun Helsinkiin/Tampereelle.
Avustus käytetään bussmatkoihin tai majoituskuluihin.
Serveri ry: Myönnetään ilmainen Lukeman käyttö 2 kerraksi ja 100€
alkoholittomien hengailuiltojen järjestämiseen.
Yleisavustukset:
LauluKuolo: Ei myönnetä, sillä kyseessä Kuolon alaisuudessa toimiva kerho.
Dentina ry: Myönnetään 100€ toiminnan tukemiseen.
Retikka ry: Myönnetään 100€ toiminnan tukemiseen.
Koipi: Ei myönnetä, sillä kyseessä ISYY:n kerho.
KuoSi: Ei myönnetä, sillä kyseessä Kuolon alaisuudessa toimiva kerho.
Socius ry: Myönnetään 150€ toiminnan tukemiseen ja uuden kaiuttimen
hankinnasta aiheutuviin kuluihin.
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Serveri ry: Myönnetään 150€ toiminnan tukemiseen.
Suola: Ei myönnetä, sillä kyseessä ISYY:n kerho.

10. §

Muut esille tulevat asiat
Ei asioita.

11. §

Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia:

Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys:

Puheenjohtaja lähettää sähköpostitse kyselyn seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Päätös:

Vuoden viimeisestä kokouksesta sovitaan myöhemmin.

12. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa: 16.17

Tahvo Kekkonen

Roosa Hänninen

Puheenjohtaja

Sihteeri

Olli Auvinen

Matias Saastamoinen

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja
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