ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
__________________________________________________________________________

Pöytäkirja
Kampusvaliokunnan kokous 4/2018
Aika:

23.4.2018 klo 16:00

Paikka:

A130 Savonlinnan kampuksella

Läsnä:

Heikki Räihä
Laura Kupiainen
Tiia Raki
Akseli Hakkarainen
Jenni Savolainen
Elisa Tikanmäki
Ellen Nylund
Eveliina Vornanen
Liisa Kainulainen

PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA
POISSA

Pöytäkirja

1§

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.09

2§

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Asia:

Ylioppilaskunnan
kampusvaliokuntien
työjärjestyksen
3§:n
mukaan
kutsu
kampusvaliokunnan kokoukseen on lähetettävä siten kuin kampusvaliokunta
järjestäytymiskokouksessaan päättää.
Kampusvaliokunnan työjärjestyksen 3§ 1. Momentin mukaan “…kampusvaliokunnan
järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle kampusvaliokunnan puheenjohtaja viisi (5)
vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse …”

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.
Hallituksen työjärjestyksen 2§ määriteltyjen vastuualueiden sihteereillä on omalla
vastuualueellaan esittelyoikeus.
Kokouskutsu annettiin 17.4.2018. Kokouksessa on läsnä puheenjohtajan lisäksi ainakin 3
kampusvaliokunnan jäsentä.
Esitys:

Paikalla on puheenjohtajan lisäksi ainakin 3 kampusvaliokunnan jäsentä. Todetaan
kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Asia:

Ylioppilaskunnan kampusvaliokunnan työjärjestyksen 7§:n mukaan kampusvaliokunnan
kokouksessa käsitellään puheenjohtajan ja sihteerin esityslistalle merkitsemät asiat sekä
ne kokouksessa esitetyt asiat, jotka kampusvaliokunta päättää yksinkertaisella äänten
enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen.

Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Lisätään esityslistalle Kampusvaliokunnan virkistäytyminen uudeksi asiakohdaksi 8.
Tämän jälkeiset asiakohdat siirtyvät yhdellä eteenpäin. Hyväksytään esityslista
kokouksen työjärjestykseksi edellä mainituin muutoksin.

4§

Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Asia:

Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Valitaan ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Elisa Tikanmäki ja Eveliina
Vornanen.

5§

Ilmoitusasiat

Asia:

Kampussiirron tulevat infot, tapahtumat, tapaamiset ja toimenpiteet.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

6§

Linnan Juhlat 2018

Asia:

Linnan Juhlat järjestetään tiistaina 24.4. klo 18–22. Käydään läpi tapahtuman kulku ja
kaikkien vastuutehtävä illan ajalle.

Päätös:

Juhliin on ilmoittautunut 265 henkilöä. Alustavan budjetin ylijäämää on noin 640€.
Varataan 140€ kuvausseinään ja ohjelman järjestämiseen. Juontajille päätetään antaa
ilmaiset liput ja avec-liput palkkioksi. Kuvaajalle päätetään antaa ilmainen pääsylippu ja
40€ palkkana. Palkkoihin huomioidaan + 24% alv. Äänentoistoon on varattu
maksimissaan 350€.
Tiia poistui ajassa 16.31
Käydään läpi illan ohjelma ja aikataulu:
Klo
18:00
Linnan
ovet
avautuvat
juhlakansalle
Klo
18:30
Juhlien
avaus,
maljannosto
sekä
juhlapuheet
Klo 19:00 - 19.45 Ruokailu lipuille, joiden numerot ovat 1-135, muille vapaata olemista ja
oheisohjelmaa.
Klo 19.45 - 20.30 Ruokailu lipuille, joiden numerot ovat 136-, ensimmäisenä ruokaileville
vapaata
olemista
ja
oheisohjelmaa.
Klo 20:30 - DJ soittaa musiikkia, mahdollisuus tanssia sekä vapaata yhdessäoloa
Klo 21:30 - Loppujuonto ja juhlien päätös, pukeutumiskilpailun voittajan julistus
Klo 22:00 - Jatkot alkavat Taminossa (juhlien lipulla ilmainen sisäänpääsy ja narikka)
Kampusvaliokuntalaiset pyrkivät tulemaan toimistolle klo 16-16:30, jolloin käydään vielä
läpi valmistelut: lipuntarkastuspiste, kuvauspiste, valot, dj, juontajien ohjeistus,
soundcheck, sormusten piilotus. Linnaan siirrytään noin klo 17.Kampukselta otetaan
linnaan mukaan: valot, subin kupongit, KVK, lista osallistujista, kynät lipuntarkastajille,
paperia ja kyniä twiitteihin. Ohjelmassa on pukukilpailu, sormusten etsintä, livetwitter.

7§

Savonlinnan viimeinen opiskelijavappu

Asia:

Käydään läpi Savonlinnan opiskelijavapun aikataulu ja käytännönjärjestelyt. Päätetään
vappua koskevista käytännönjärjestelyistä ja vastuualueista.

Päätös:

Käydään läpi vapun ohjelma ja aikataulu:
16.45 Kulkue valmistautuu lähtöön (kaupungissa olevat kampusvaliokuntalaiset tulevat
tällöin kampukselle)
17.00 Kulkue lähtee kampukselta
17.30 Joel Lehtosen patsas

18.00 Tallisaaressa
Fuksien uitto
Gaudeamus igitur
Puheet (Taikkarilta Iida ja ISYYltä Heikki)
Lakitus
Taksi (ja uitetuille fukseille tarkoitettu viinapullo) KVK:n puolesta
Taksin vuoraus jätesäkeillä (Jenni, Laura ja Elisa) + perinteinen viinapullo
Heikki käy kaupassa ennen kulkuetta ja ostaa perinteiset kvk-skumpat sekä viinapullon.
Liisa hoitaa taksin järjestelyt.
Kokoustauko 5 min ajassa 17.31
Jatketaan kokousta ajassa 17.36
8§ Virkistäytyminen
Asia:
Päätös:

Päätetään kampusvaliokunnan virkistäytymisestä keväällä 2018.
Kampusvaliokunnan viimeinen virkistäytyminen järjestetään 14.5. klo 15 alkaen.
Virkistäytyminen riippuu Linnan Juhlien ylijäämästä. Lähtökohtaisesti mennään pitsalle.

9§

META

Asia:

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös:

Kampusvaliokunnan viimeinen kahvitus järjestetään 8.5. klo 10-14. Paikalle kaikki jotka
ovat paikalla.
Viimeinen hengailuilta 3.5. klo 18. Käytettävissä myös edellisen peruuntuneen
hengailuillan budjetti.

10§

Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta

Päätös:

Seuraava kokous 14.5. klo 14-15

11 §

Kokouksen päättäminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50

________________________________
Puheenjohtaja Heikki Räihä

________________________________
Sihteeri Liisa Kainulainen

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja

