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PÖYTÄKIRJA

Kuopion kampusvaliokunnan kokous
Aika:

21.3.2018

Paikka:

Lukema

klo 14.00

Jäsenet:

Sihteeri

Läsnä:
Heidi Hämäläinen
Ronja Mäkinen
Henri Hakkarainen
Katja Kosonen
Olli Auvinen
Jonni Nykänen
Brenda Nissén

x
x
Poissa
x
Poissa
x
Poissa

Roosa Hänninen

x

Esityslista

1. §

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14.18

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

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.
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Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Päätös:

Lisättiin pykälään 7.§ ”Tulevat tapahtumat” GDPR-koulutus ja Savo-Karjala excursio.

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 pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Katja Kosonen ja Jonni Nykänen.

5. §

Ilmoitusasiat

6. §

-

Kampusvaliokunnan jäsen Hanna Saarelainen on valittu viestintäsihteerin toimivapaan
sijaiseksi ajalle 12.3-31.5.2018. ISYYn sääntöjen 6§ mukaan Saarelainen menettää
vaalikelpoisuutensa. Ylioppilaskuntaan työsuhteessa olevat henkilöt ovat esteellisiä
toimimaan hallituksen jäseninä työsuhteen voimassaoloaikana, mikäli viikkotyöaika on
enemmän kuin viisi (5) tuntia. Tämän vuoksi Saarelainen on esteellinen toimimaan
kampusvaliokunnan jäsenenä ajalla 12.3-31.5.2018.

-

KYYn ajoilta on olemassa taulu uitetuista professoreista. Uitettujen professoreiden nimien
kaiverrusta ei ole ISYYn aikana jatkettu, joten tällä hetkellä laattoja uupuu 8 kappaletta
mukaan lukien tuleva vappu 2018. Laatat maksavat noin 30e/10kpl ja kaiverrus n. 7 e/laatta.
Puuttuvien laattojen alkuinvestointi ja seitsemän (7) puuttuvan laatan kaiverrus
kustannetaan hallituksen budjetista. Jatkossa kampusvaliokunta huolehtii kunniataulun
kustannuksista ja ylläpidosta. Kampusvaliokunnan puheenjohtaja huolehtii kunniataulun
hankkimisesta.

Kuulumiset
ISYY: Kannanottoa häirintäasioista on tehty. ISYY järjesti myös yhdenvertaisuuskoulutuksen,
johon valitettavasti Allianssin kouluttaja ei saapunut paikalle. Koulutus koettiin kuitenkin
loppujen lopuksi oikein hyödylliseksi. Hymy- ja valitusviikko vedetty kunnialla läpi ja palautetta
tuli paljon. Erinäisiä yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä tavattu aktiivisesti. Kuntavaikuttamista
tehty Pokan kanssa Joensuussa. Tavoitteita suunniteltu myös Kuopiossa.
Järjestöjaosto: Kokous tulossa maanantaina 26.3. Isoina aiheina vappu ja hallitusten
verkostoitumispäivä.
Vapaa-ajan jaosto: Kokous tulossa ensi kuun aikana.
Edunvalvontajaosto: Doodle kokouksesta tulossa. Kirjan ja ruusun päivä tulossa. Hymy- ja
valitusviikon palautteissa yliopiston kehno siivous ja ovien aukioloajat nousivat esiin.

7. §

Tulevat tapahtumat

Asia:

Käydään keskustelua tulevista tapahtumista ja tarvittavista toimenpiteistä.

Esitys:

Käydään läpi tämän hetken tilanne tulevien tapahtumien osalta.
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- GDPR-koulutus ainejärjestöille 28.3
- Eukonkannon appro 28.4
- Vappu 2018
- Savo-Karjala excursio 29.4.
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Päätös:
-

Helena Eronen tulossa kertomaan ainejärjestöille 28.3 GDPR:stä. Osasta ainejärjestöistä ei
ole ilmoittautunut ketään mukaan, joten toivotaan, että heillä on homma hanskassa.

-

Eukonkannon appro tulossa ja Facebook-tapahtumakin saatu jo ulos. Lehdistötiedotteet on
myös tehty.
Savo-Karjalasta Facebook-tapahtuma juuri saatu ulos.

-

8. §

Vappu 2018

Asia:

Keskustellaan tulevasta vapusta ja toritapahtuman järjestelyistä.

Esitys:

Käydään läpi vapun toritapahtuman järjestelyitä ja päätetään juontajat, puheenpitäjä sekä
patsaanpesijät.

Päätös:
-

Keskusteltiin vappuaaton allastapahtuman juontajista, puheenpitäjistä ja patsaanpesijöistä.
Siskotyttö ja Veljmies perinteisesti lakittavat patsaan.

-

Vapun toritapahtuman luvat on kysytty ja saatu melkein kuntoon. Nosturi on myös tilattu.
Ohjeistukset torin allastapahtumaan liittyen voitaisiin laittaa tänä vuonna oikeasti ajoissa.
Mietitään myös Tiukanlinnaa, ketä sinne kutsutaan. Aiempina vuosina ainejärjestöjen
puheenjohtajia vähän harmittanut, että vain toinen puheenjohtaja on päässyt paikalle. Ruuan
hinta rajaa osallistujien määrää.
Vappupicknik vapaa-ajanjaoston heiniä, jos sellaista halutaan järjestää. Viime vuonna hyvin
vähän ihmisiä ollut paikalla, joten mietitään vielä myöhemmin, kannattaako tapahtumaa
järjestää ollenkaan.

-

9. §

Velj’mies ja Siskotyttö 2018

Asia:

Velj’miehen ja Siskotytön 2018 valinta.

Esitys:

Valitaan tulleiden esitysten perusteella Velj’mies ja Siskotyttö.

Päätös:

Valittiin Veljmies ja Siskotyttö vuodelle 2018.

10. §

Muut esille tulevat asiat

Olli Auvinen saapui 15.06.

-

Keskusteltiin hammaslääketieteen opiskelijoiden keskuudessa esiintyvästä väsymyksestä.
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Kampusvaliokunta voisi pitää kevään kuluessa myös jotain vapaamuotoisempaa ajanviettoa.
Tästä keskustellaan lisää kampusvaliokunnan Facebook-keskustelussa.

11. §

Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia:

Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys:

Puheenjohtaja lähettää sähköpostitse kyselyn seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Päätös:

Heidi lähettää Doodlea. Kokous luultavastikin huhtikuussa, koska hankeavustukset tulossa
hakuun kevään lopussa.

12. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 15.18.
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___/_____/______

Puheenjohtaja

___/_____/______

Sihteeri

___/_____/______

Pöytäkirjantarkastaja

___/_____/______

Pöytäkirjantarkastaja
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