ESITYSLISTA

21.5.2018

Kuopion kampusvaliokunnan kokous 3/2018
Aika:

16.5.2018

klo 15.00

Paikka:

Lukema, Kuopio

Jäsenet:

Läsnä:
Heidi Hämäläinen
Ronja Mäkinen
Henri Hakkarainen
Katja Kosonen
Olli Auvinen

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

x
x
x
x
Myöhässä

Jonni Nykänen
Brenda Nissén
Roosa Hänninen
Annika Rajasalo

ISYY, edustajiston puheenjohtaja
ISYY, edustajiston 2. varapuheenjohtaja
ISYY, Järjestöasiantuntia
ISYY, kv- ja hallintokoordinaattori

Poissa
Poissa
x
x

Esityslista

1. §

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 15.00.

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.

ESITYSLISTA

Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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***** Olli Auvinen saapui kello 15.02 *****
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 Olli Auvinen ja Katja Kosonen.

5. §

Ilmoitusasiat
-

6. §

Tahkofest: tapahtuma järjestetään helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna 2019. Ei olla
vielä päätetty, onko ISYY mukana tapahtuman järjestämisessä. Savotalta pitää tarkemmin
vielä kysellä tapahtuman konseptista, sillä tällä hetkellä ei ole tarkkaan tiedossa, mikä ISYYn
rooli tulisi olemaan.

Kuulumiset
ISYY: YTHS-lakiuudistus menossa lausuntokierroksella yliopistolla. ISYY lobannut asiaa yliopiston
suuntaan. Otettu kantaa mm. vaihto-opiskelijoiden asemaan YTHS:ssä. Pysäköintiuudistuksesta
puhuttu Tarja Harjulan kanssa. Uudistus koskee molempia kampuksia ja se toteutetaan eparking-systeemin kautta. Lämmitystolpat tulevat olemaan vain henkilökunnalle, mutta
kylmäluvat ovat henkilökunnalle ja opiskelijalle. Hinta parkkipaikalle: 50€ opiskelijalle 6kk, 90€
12kk, 12€ yksi kuukausi ja 1€/tunti (max. 6 tuntia päivässä). Kesäkuukaudet tulevat olemaan
ilmaisia (kesä-elokuu).
Järjestöjaosto: Vapun jälkeen toiminta hiljentynyt. Aikaa miettiä mahdollista hallitusristeilyä,
mutta Olli ei ole vielä ehtinyt varata aikaa asialle. Pohdinnassa myös tapahtuman siirtäminen
ensi vuodelle, jotta tapahtumaan voitaisiin budjetoida rahaa.
Vapaa-ajan jaosto: Vapun jälkeen hiljaista myös vapaa-ajanjaostossa. Eukonkannon approssa
jaosto ollut mukana ja jaostolaisia saatiin myös mukaan järjestämässä. Tapahtuma oli
kokonaisuudessaan ihan onnistunut. Vappupäivän piknik oli myös onnistunut ja ihmisiä tuli
syömään eväitä.
Edunvalvontajaosto: Hiljaista. Hengailuillat jäivät vähälle ongelmien vuoksi tältä keväältä.
Syksyllä hengailuillat lähtevät luultavasti paremmin käyntiin. Asiaa helpottaisi, jos Lukeman voisi
varata etukäteen esimerkiksi jokaisen kuukauden toiselle maanantaille valmiiksi, niin vältyttäisiin
päällekkäisyyksiltä. Ajatuksena lähettää kesäkirje jaostolle. Jos kaikilla jaostoilla suunnitelmina
tehdä näin, niin kannattaa muistaa muistuttaa jaostopj:den uusista sähköpostiosoitteista.

7. §

Tulevat tapahtumat

Asia:

Käydään keskustelua tulevista tapahtumista ja tarvittavista toimenpiteistä.

Esitys:

ESITYSLISTA
Käydään läpi tämän hetken tilanne tulevien tapahtumien osalta.
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-

Kampusrysäys 6.9

-

Kampusrysäystä suunniteltu viime vuoden ohjelman ja aikataulun pohjalta. Budjettia
annettu 3000€ koko tapahtumalle. Tavoitteena osallistaa tänä vuonna enemmän UEF:in
henkilökuntaa kampusrysäykseen. Annika hoidellut lähinnä kampusrysäyksen järjestelyjä ja
ollut tapaamisissa UEF:in kanssa. Tapaaminen kampusrysäyksen tiimoilta taas ensi viikolla.
Roosa on myöhemmin yhteydessä Ilonaan rannekkeista ja muista käytännön jutuista. Pitää
muistaa bussikuljetuksen järjestäminen Ilonasta pois niin, että bussi on oikeasti Ilonan
edessä tai bussin tarkka sijainti ohjeistettu paremmin. Kaupunkisuunnistuksen
voittajajoukkueelle voitaisiin askarrella hieno diplomi. Palkinto sovittava tarkemmin
(varsinkin jos se on Tiukalinnan käyttökerta).

-

Kauppakadun Improbatur: ISYYlle luvattu joko yksi joukkuepassi tai jatkolippuja.
Halutessamme saadaan pitää myös rastia. Kvk:n mielipide oli, että rastia ei pidetä, mutta
joko joukkuepassi tai jatkoliput halutaan.

Päätös:

8. §

Hankeavustukset syksylle 2017

Asia:

ISYYn hankeavustushaku on päättynyt 30.4 ja kampusvaliokunnan tehtävänä on esittää
myönnettävät avustukset ISYYn hallitukselle. Avustukset ovat olleet kampusvaliokunnan
kommentoitavana. Jaettavien avustuksien määrä on enintään 2500 euroa

Esitys:

Keskustellaan hankeavustuksista ja päätetään esityksestä ISYYn hallitukselle.

Päätös:

Kampusvaliokunnan esitykset:
-

Myönnetään Kuolon kolin vaellukselle 500€.

-

Myönnetään Syy-Kuopio ry:n työelämäillan järjestämiseen 110€ Lukeman vuokraan.
Myönnetään Kuopion kampuksen ympäristöklubille 150€ sieniretken järjestämiseen.
Ei myönnetä avustusta Retikan Neljän tähden illallinen –tapahtumalle.
Myönnetään Kuolon Syvärit haltuun –tapahtuman järjestämiseen 150€ ja Lukeman
vuokraan 110€.
Myönnetään Suolan pikkujoulujen järjestämiseen 120€.
Myönnetään Retikan poikkitieteellisen juoksutapahtuman järjestämiseen 35€ ja Lukeman
vuokraan 65€.
Myönnetään Socius ry:n Kolin vaellusreissun järjestämiseen 300€.
Ei myönnetä avustusta Suomen Farmasialiiton opiskelijat FLOp ry:lle.
Ei myönnetä avustusta ESN Kisan Kolin reissulle.
Myönnetään ESN Kisalle 250€ suomalaisen joulutapahtuman järjestämiseen.
Myönnetään Hyeena ry:lle 100€ (50€ hengailuillan tarjoiluihin + 50€ työelämämessujen
kahvitarjoiluun). Lisäksi myönnetään 110€ Lukeman vuokraan hengailuiltaa varten.
Ei myönnetä avustusta UEF Kuopion Ylioppilaskuorolle.
Ei myönnetä avustusta Kulti ry:lle.

9. §

Muut esille tulevat asiat

-
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Lehtiä Ilosaaressa –liput (25kpl ISYYlle): päätetään, että lippuja jaetaan kvk:lle ja henksulle
ja sen jälkeen arvotaan loput liput somekisassa Facebookissa.

10. §

Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia:

Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys:

Puheenjohtaja lähettää kyselyn seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Päätös:

Seuraava kokous ma 6.8. kello 15.30.

11. §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.10.

ESITYSLISTA

___/_____/______

Heidi Hämäläinen
Puheenjohtaja

___/_____/______

Roosa Hänninen
Sihteeri

___/_____/______

Katja Kosonen
Pöytäkirjantarkastaja

___/_____/______

Olli Auvinen
Pöytäkirjantarkastaja
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