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Pöytäkirja
Kampusvaliokunnan kokous 10/2017
Aika:

21.11.2017 klo 14:15

Paikka:

Aj-tila Savonlinnan kampuksella

Läsnä:

Heikki Räihä
Ilari Katajamäki
Laura Kupiainen
Tiia Raki
Eveliina Vornanen
Minna Välimäki
Liisa Kainulainen
Anna-Kristiina Mikkonen

PAIKALLA
PAIKALLA
POISSA
POISSA
PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA (klo 14:32 6 § alkaen)

Pöytäkirja

1§

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:29

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 15.11.2017. 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:

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

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:

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi

4§

Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Asia:

Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Valitaan ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Ilari Katajamäki ja Eveliina
Vornanen

5§

Ilmoitusasiat

Asia:

Kampusvaliokunnan jäljellä oleva budjetti vuodelle 2017. Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pääsihteeri saapui kokoukseen klo 14:32.

6§

Syksyn 2017 tulevat tapahtumat ja työnjako

Asia:

Rekry2017 Savonlinnan tapahtuma on tulossa torstaina 30.11. Päätetään näiden
tapahtumien työn jaosta ja käytännönjärjestelyistä.

Päätös:

Tapahtuma on klo 11:30-14:15. Rekry on hallituksen koordinoima, kampusvaliokunta
tarjoaa kahvia. Kahvinkeittäminen on syytä aloittaa viimeistään klo 10:30. Ilari Välimäki
tulee keittämään kahvia klo 10, Minna Välimäki voi olla apuna alussa. Tapahtuman
markkinointi aloitetaan tällä viikolla ja sitä jatketaan ensiviikolla.
Päätettiin järjestää myös kampusvaliokunnan glögit 11.12. klo 11 alkaen. Tarjolla on myös
pipareita.

7§

Kasino Juhlat 2017

Asia:

Kasino Juhlat 2017 järjestetään tiistaina 28.11. klo 18:30 alkaen. Järjestäjien tulee olla
paikalla aikaisemmin. Päätetään tapahtumaan liittyvistä käytännönjärjestelyistä sekä
tapahtuman aikana tarvittavasta työnjaosta.

Päätös:

Puheenjohtaja esitteli juhlien budjetin. Kampusvaliokunta saapuu koristelemaan klo 16.
Koristeluun osallistuvat kaikki juhliin tulevat kampusvaliokuntalaiset. Todettiin, että
maltilliset koristelut riittävät, siten on myös vähemmän siivottavaa juhlien jälkeen.
Koristeluiden ennakkovalmisteluja tehdään perjantaina 24.11. sekä maanantaina 27.11.
klo 14 jälkeen. Tarvittaessa myös tiistaina klo 14 jälkeen. Kaikki kampusvaliokuntalaiset
osallistuvat koristeiden tekemiseen, vastuuhenkilöt vastaavat tarvittaessa työnjaosta.
- Heikki Räihä laatii ohjeistuksen koko illan kestävää Kasinopeliä varten. Peliä varten
tehdään pelimerkkejä.
- Minna Välimäki tekee pöytäkolmiot, joihin tulee illan ohjelma, menu ja
yhteystyökumppanit. Selvitetään, kuinka monta pöytää juhliin tulee.
- Eveliina Vornanen on vastuussa kuvauspisteen somistamisesta. Kuvauspisteellä voisi olla
esimerkiksi Kasino Juhlat 2017 –kyltti, korttipelihenkistä rekvisiittaa, hattuja yms.
Pyydetään rekvisiittaa ylioppilasteatterilta.
- Ilari Katajamäki on vastuussa sisääntulon yleiskoristelusta.
- Lopuksi on siivous, josta kaikki ovat vastuussa.
Puheenjohtaja esitteli ehdotuksensa illan kestäväksi Kasinopeliksi. Päätettiin ottaa peli
mukaan illan ohjelmaksi. Peliä varten tarvitaan pelimerkit (160 kpl), pöytä joka toimii talon
pöytänä, TOP5-taulu sekä kolme palkintoa. Palkintobudjetti 20€
Juhlan aikana kampusvaliokuntalaiset ovat vastuussa lippujen tarkastamisesta ja
päivystävät vuoron perään Kasinopelin talon pöydän luona. Kampusvaliokuntalaiset

esitellään juhlien aluksi, joten heiltä saatetaan myös tulla kysymään jotain juhlaan
liittyvää.
- Heikki Räihä ja Minna Välimäki ovat tarkastamassa kutsuja ja jakamassa pelimerkkejä
- Kasinopelin talon pöydällä ovat päivystämässä Minna Välimäki klo 20:30-21, Ilari
Katajamäki klo 21-21:30, Minna Välimäki 21:30-22 ja Heikki Räihä 22-22:30.
Juontajina toimivat Anni Väliahde ja Pinja Virtanen. Järjestyksenvalvojia ovat Tero Juuti
ja Liisa Koponen, valokuvaaja on Sanna Kalaoja ja Dj:nä Joonatan Anttonen alias Dj Litty
Jones. Kasinolta saamme 10 drinkkilippua, ne jaetaan työntekijöiden kesken: Dj:lle 2 kpl,
valokuvaajalle 1 kpl, juontajille yhteensä 2kpl, ylioppilasteatterille 4 kpl.
Järjestyksenvalvojat saapuvat paikalla klo 18:15, heidän palkkansa on 90€/hlö.
Valokuvaaja on kuvauspisteellä klo 20:45-21:30. Heikki Räihä sopii juontajien kanssa
heidän osuudestaan. Dj soittaa taustamusiikkia ruokailun aikana sekä tanssimusiikkia klo
21-22:30. Dj:n palkka on 150€. Juhlien aluksi on puheet ainakin yliopistolta ja ISYY:ltä.
Mahdollinen kaupungin edustajan puhe on myöhemmin.

8§

Yleis- ja hankeavustukset 2018

Asia:

Kevään 2018 yleis- ja hankeavustukset on haettu. Savonlinnaan tuli yhteensä kolme
hakemusta: kaksi oli Pedaryltä ja koskivat ainejärjestön keväisiä vuosijuhlia ja yksi on
kerho HC Napaketuilta. Käytettävissä on 1500€ avustuksiin. Savonlinnan
kampusvaliokunta tekee esityksen avustusten myöntämisestä ISYY:n hallitukselle.

Päätös:

Kampusvaliokunnan käsiteltäväksi on saapunut kaksi yleisavustusta, toinen Pedaryn
vuosijuhliin ja toinen Napaketut HC:n toimintaan sekä yksi hankeavustus Pedaryn
vuosijuhliin.
Kampusvaliokunta keskusteli hakemuksista. Todettiin, että vuosijuhlat ei ole yleistä
toimintaa ja sillä perusteella Pedaryn yleisavustushakemus hylätään. Samoja juhlia varten
tehty hankeavustushakemus on perusteellinen, mutta ISYY:llä ei ole tapana myöntää
avustusta vuosijuhliin. Päätettiin kuitenkin hyväksyä hakemus kampusvaliokunnassa
vaikka hallitus todennäköisesti hylkää sen. Napaketut HC:n avustushakemus on
muodollisesti kunnossa. Keskusteltiin kuitenkin siitä, voidaanko myöntää avustusta
kerholle, joka ei ole päivittänyt yhteystietojaan eikä markkinoi toimintaansa. Lisäksi on
epäselvää, kuinka moni kerhon jäsen on ISYY:n jäsen. Näillä perusteilla kerho voitaisiin
jopa lakkauttaa. Päätettiin myöntää Napaketut HC:lle avustusta ehdollisena. Kerhon tulee
päivittää yhteystiedot ja markkinoida toimintaa sekä käydä toimistolla kertomassa
toiminnastaan, jolloin varmistetaan, että toiminnassa on mukana riittävästi ISYY:läisiä.
Esitetään hallitukselle seuraavaa: Pedaryn yleisavustushakemus hylätään. Myönnetään
Pedarylle 500€ hankeavustusta vuosijuhlien kuljetuksiin ja ruokalippukulujen

kattamiseen. Myönnetään ehdollisena Napaketut HC:lle 600€ kerhon toimintaan. Ehdot
on lueteltu ylempänä.

9§

META

Asia:

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös:

Kampusvaliokunnan virkistäytyminen on torstaina 30.11 Caperossa.
Torstaina 23.11. on hallitushaun viimeinen päivä. Savonlinnasta ei ole tullut hakemuksia
eikä niitä ole odotettavissa. Nykyinen puheenjohtaja Heikki Räihä hakee hallitukseen
puoleksi vuodeksi, jos hakemuksia ei tule. Toivotaan, että ainejärjestöt kyselevät
hallituksistaan toimijoita ensi kevääksi kampusvaliokuntaan. Kampusvaliokunnan haku
aloitetaan ensi viikolla.

10 §

Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta

Päätös:

Sovitaan Facebookissa.

11 §

Kokouksen päättäminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:57

________________________________
Puheenjohtaja Heikki Räihä

________________________________
Sihteeri Liisa Kainulainen

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja

