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PÖYTÄKIRJA

Kuopion kampusvaliokunnan kokous
Aika: 22.01.2017 klo 17.00
Paikka: Lukema, Kuopio
Jäsenet:

Läsnä:

Heidi Hämäläinen
Hanna Saarelainen
Ronja Mäkinen
Olli Auvinen
Henri Hakkarainen
Katja Kosonen

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

x
x
x
x
x
Estynyt

Jonni Nykänen
Brenda Nissén
Roosa Hänninen

ISYY, edustajiston puheenjohtaja
ISYY, edustajiston 2. varapuheenjohtaja
ISYY, järjestöasiantuntija

Estynyt
x
x

Esityslista

1. §

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.12.

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. Keskusteltiin siitä,
että jatkossa kokouskutsut lähetetään aina viimeistään viittä (5) päivää aiemmin
kampusvaliokunnalle.

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:

Tehtiin lisäys ”Eukonkannon appro 2018” pykälään 10§ ”Tulevat tapahtumat”.

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 Henri Hakkarainen ja Ronja Mäkinen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

5. §

Ilmoitusasiat

- Ei ilmoitusasioita. Päätettiin, että jatkossa yhdistetään kohdat 5§ ja 6§ yhdeksi yhteiseksi kohdaksi.

6. §

Kuulumiset
ISYY: Hallitus järjestäytyi ja myös Brenda seurasi hallituksen järjestäytymiskokousta
etäyhteyden kautta. Kokouksessaan hallitus päätti esimerkiksi hallituksen jäsenten
kummiainejärjestöt. Hallitus on työstänyt viime aikoina paljon ISYYn toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelmaa. Aikaa alkavana vuonna on mennyt paljon toiminnan käynnistämiseen ja perehdyttämiseen. ISYYn viestintä on lähtenyt alkuvuonna
sujumaan hyvin, sillä tällä hetkellä viestinnästä on vastaamassa yhteensä neljä henkilöä hallituksessa ja henkilökunnassa.
Järjestöjaosto: Kokous on tulossa 30.1 luultavasti. Kokouksessa tarkoituksena käydä
läpi esimerkiksi alkavaa vuotta ja ISYYn tapahtumakalenterin käyttöäVapaa-ajanjaosto: Jaosto kokousti juuri ennen kampusvaliokunnan kokousta. Jaoston
kokouksessa käytiin läpi ainejärjestöjen kuulumisia, alkuvuoden tapahtumia ja jaoston toimintasuunnitelmaa. Päätettiin olla pitämättä Liikuntailtapäivän jatkoja tänä
vuonna, sillä osallistujia oli menneenä vuonna hyvin vähän ja liikuntailtapäivä on tulossa liian pian. Vapaa-ajan jaoston kokoukseen oli kutsuttu myös kerhotoimijoita,
joita saapui paikalle mukavasti.
Edunvalvontajaosto: Katja oli estynyt saapumaan kampusvaliokunnan kokoukseen.
Edunvalvontajaostolla on kokous tulossa 30.1. klo 14.00.
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Lisäksi keskusteltiin siitä, että jaostopuheenjohtajat voisi lisätä myös muiden jaostojen sähköpostilistalle, jotta kokouskutsut tulisivat tietoon myös muille jaostopuheenjohtajille.

7. §

Kampusvaliokunnan järjestäytyminen

Asia:

Valitaan kampusvaliokunnalle vuodelle 2018 varapuheenjohtaja, joka toimii kampusvaliokunnan puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt.

Esitys:

Valitaan kampusvaliokunnan varapuheenjohtaja kampusvaliokunnan jäsenten keskuudesta.

Päätös:

Valittiin kampusvaliokunnan varapuheenjohtajaksi Ronja Mäkinen.

8. §

Kampusvaliokunnan työjärjestyksestä päättäminen

Asia:

Kampusvaliokunnan kokouskutsujen lähettäminen ja tulevista kokouksista sopiminen.

Esitys:

Kampusvaliokunnan kokouskutsut lähetetään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta. Puheenjohtaja tiedustelee kampusvaliokunnan jäseniltä sopivan kokouspäivämäärän ennen kokouskutsujen lähettämistä. Seuraavan kokouksen ajankohta pyritään sopimaan noin kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Päätös:

Päätettiin, että kokouskutsu tulee lähettää viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen
kokousta. Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan kampusvaliokunnan kanssa aina
noin kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

9. §

Kampusvaliokunnan toimintatavoista päättäminen

Asia:

Kampusvaliokunnan toiminnan käynnistämiseksi tulee sopia yhteisistä toimintatavoista. Päätetään kuinka kampusvaliokunta toimii vuonna 2018.
- Kampusvaliokunnan käytettäväksi budjetoidut varat, niiden käyttö ja laskuttaminen
ylioppilaskunnalta.
- Kampusvaliokunnan kokouksiin valmistautuminen, asioiden tuominen kokousten
esityslistoille ja kokouksesta poissaolosta ilmoittaminen.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätettiin, että iso osa kampusvaliokunnan budjetista käytetään vappuun. Tarkempia
tietoja raha-asioista voi aina kysyä järjestöasiantuntijalta tai kirjanpitäjältä. Tarkempia ohjeita rahojen käyttämiseen voi katsoa myös jaostopuheenjohtajien perehdytysmateriaalista.
Kokouksiin tuotavat asiat tulee ilmoittaa hyvissä ajoin kampuspuheenjohtajalle; viimeistään siinä vaiheessa, kun kokouskutsu lähetetään kampusvaliokunnan jäsenille.
Asioita voi tuoda esille myös suoraan kokouksessa.
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10. §

Tulevat tapahtumat

Asia:

Käydään keskustelua tulevista tapahtumista ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä.

Esitys:

Päätetään keskustelun pohjalta toimenpiteistä
-

Päätös:

Winterfest 20.02
Järjestökoulutus Kuopiossa 07.02
Eukonkannon appro 2018
Winterfestissä kampusvaliokunta pitää kello 12.00-16.00 haalarimerkkimyyntiä Lukeman keittiössä. Myydyistä haalarimerkeistä tulee tehdä hyvä kirjanpito, jotta haalarimerkkejään myyntiin tuovat ainejärjestöt saavat oikean määrän rahaa takaisin.
Kello 16.30 Lukemalla alkaa ulkopuolisen tahon tilavaraus, joten kampusvaliokunta
auttaa haalarimerkkimyynnin jälkeen järjestöasiantuntijaa nopeassa siivoilussa.
Järjestökoulutukseen Kuopioon on saapumassa mahdollisesti koko ISYYn hallitus. Sovittiin, että jaostoissa muistutellaan vielä ainejärjestötoimijoita ilmoittautumaan
mukaan järjestökoulutukseen.
Eukonkannon Appro järjestettiin viime vuonna aika lailla ISYYn vapaa-ajanjaoston
voimilla. Tälle vuodelle järjestäjää ei vielä ole, sillä Sykettä ja Kuopion kaupunki ovat
lupautuneet auttamaan lähinnä tapahtuman markkinoinnissa. Eukonkannon Appro
olisi hyvä mahdollisuus järjestää alkoholiton tapahtuma, joten ISYYllä ja Savotalla olisi mahdollisuus lähteä järjestämään tapahtumaa myöhemmin keväällä. Asiaa mietitään vielä myöhemmin vapaa-ajanjaostossa, joten siirrettiin päätöstä kampusvaliokunnan osalta myöhemmäksi.

11. §

ISYY:n Kuopion bändikämpän vastuuhenkilö

Asia:

Kuopion bändikämppään tarvitaan vastuuhenkilö, joka viikoittain katsoo tilan siisteyden ja välineiden kunnon. Valitaan bändikämpän vastuuhenkilö ja päätetään vastuutehtävän korvauksesta.

Esitys:

Henri Hakkarainen on toiminut bändikämpän vastuuhenkilönä alkuvuoden 2018. Esitetään, että Henri Hakkarainen on vuoden 2018 vastuuhenkilö. Mikäli on syytä valita
uusi vastuuhenkilö, valtuutetaan ISYY:n henkilökunta tekemään päätös vastuuhenkilöstä.

Päätös:

Valittiin Henri Hakkarainen bändikämpän vastuuhenkilöksi vuodelle 2018.

12. §

Kampusvaliokunnan vuosijuhlaedustuksen tukeminen

Asia:

Päätetään kampusvaliokunnan vuosijuhlaedustusten rahallisesta tukemisesta.

Esitys:

Jokaiselle kampusvaliokunnan jäsenelle korvataan yhdestä vuosijuhlaedustuksesta
vuoden aikana 30€, sekä korkeintaan 20€ arvoinen lahja, edellyttäen että edustaja
vie tapahtumaan ISYY:n tervehdyksen. Jos kampusvaliokunnan jäsen haluaa omakustanteisesti viedä ISYY:n tervehdyksen useammille vuosijuhlille, korvataan korkeintaan 20€ suuruinen lahja.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.
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13. §

Preemion vuosijuhlaedustus

Asia:

Päätetään Preemion vuosijuhlille kampusvaliokunnan edustaja. Vuosijuhlat ovat
16.2.

Esitys:

Päätetään vuosijuhlaedustuksesta.

Päätös:

Päätettiin, että Preemion vuosijuhlille edustamaan lähtee Heidi Hämäläinen.

14. §

Muut esille tulevat asiat
-

Ei muita esille tulevia asioita.

15. §

Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia:

Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys:

Puheenjohtaja lähettää sähköpostitse kyselyn seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Päätös:

Seuraava kokous on helmikuun lopussa tai maaliskuun alussa. Kampuspuheenjohtaja
kutsuu kampusvaliokunnan koolle sopivana ajankohtana.

16. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa: 18.06

_____________________

________________________

Puheenjohtaja

Sihteeri

Heidi Hämäläinen

Roosa Hänninen

________________________

___________________________

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Ronja Mäkinen

Henri Hakkarainen
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