ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
__________________________________________________________________________

Pöytäkirja
Kampusvaliokunnan kokous 1/2018
Aika:

22.1.2018 klo 8:00

Paikka:

AJ-tila Savonlinnan kampuksella

Läsnä:

Heikki Räihä
Laura Kupiainen
Tiia Raki
Akseli Hakkarainen
Jenni Savolainen
Elisa Tikanmäki
Liisa Kainulainen

PAIKALLA
PAIKALLA
POISSA
PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA

Pöytäkirja

1§

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8:17

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 15.1.2017. 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 Jenni Savolainen ja Akseli
Hakkarainen

5§

Kampusvaliokunnan järjestäytyminen

Asia:

Päätetään kampusvaliokunnan jäsenten vastuualueet toimikaudelle 2017.

Päätös:

Kampusvaliokunnan vastuualueet ovat seuraavat
Puheenjohtaja: Heikki Räihä
Varapuheenjohtaja: Laura Kupiainen
Koulutuspoliittinen vastaava: Laura Kupiainen ja Akseli Hakkarainen
Sosiaalipoliittinen vastaava: Elisa Tikanmäki ja Jenni Savolainen
Viestintä- ja somevastaava: Elisa Tikanmäki
Kerhovastaava: päätetään seuraavassa kokouksessa
Liikuntavastaava: Tiia Raki
Hengailuiltavastaava: Jenni Savolainen
Kahvitusvastaavat: Akseli Hakkarainen ja Laura Kupiainen
Linnan Juhlien työryhmä: kaikki kampusvaliokuntalaiset

6§

Kampusvaliokunnan viestintä- ja toimintakäytänteet

Asia:

Keskustellaan ja päätetään kampusvaliokunnan viestintä- ja toimintakäytänteistä
toimikaudelle 2017. Keskustellaan ja sovitaan myös kampusvaliokunnan kahvituksista
tulevalle keväälle.

Päätös:

Sovittiin, että kevään kahvitusten pysyvänä teemana on kampussiirto. Oletetaan, että
siirtoon liittyviä kysymyksiä ja huolia tulee opiskelijoilta paljon. Kahvituksia on
enimmillään kaksi kuukaudessa. Seuraavat kahvitukset ovat 24.1. klo 9:45-14:14 ja 15.2.
klo 9:45-14:15
Puheenjohtaja ehdotti, että kokous kutsutaan koolle vähintään kolme päivää ennen
kokousta. Ehdotus sai kannatusta. Kokouksien ajankohtien sopimiseksi käytetään jatkossa
Doodlea. Slackia sen sijaan ei käytetä enää kampusvaliokunnan viestintävälineenä.

7§

Ilmoitusasiat

Asia:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

8§

ISYYn edustajien tukeminen Pedary ry:n vuosijuhlille.

Asia:

Kampusvaliokunta voi tukea ainejärjestön vuosijuhlille osallistuvien edustajiensa lippujen
hankkimista valitsemallaan summalla. Kevään aikana on tulossa ainoastaan Pedary ry:n
vuosijuhlat, jonne osallistuu ISYYn edustajina Heikki Räihä ja Elisa Tikanmäki.
Keskustellaan ja päätetään mahdollisesta avustussummasta.

Päätös:

Päätettiin summaksi 30€/lippu. Lahjaksi annettaan perinteikäs Jaloviinapullo.

*** kokoustauko klo 9:25-9:27 ***

9§

Savonlinnan kampuksen viimeiset Linnan Juhlat

Asia:

Olavinlinna avautuu varattavaksi huhtikuun alussa. Päätetään kampuksen viimeisten
Linnan Juhlien ajankohdasta ja tapahtumaa järjestävistä vastuuhenkilöistä. Päätetään
myös juhlia ja niiden järjestämistä koskevista käytänteistä.

Päätös:

Puheenjohtaja ehdotti, että juhlat ovat ensisijaisesti 10.4 ja toissijaisesti 11.4. Kolmas
mahdollinen ajankohta on 17.4. Ehdotus sai kannatusta. Selvitetään, mikä ajankohdista
sopii juhlapaikalle ja aloitetaan sen jälkeen suunnittelu.

10 §

META

Asia:

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös:

Vuoden ensimmäisen hengailuillan ajankohta on 12.2.

11 §

Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta

Päätös:

12.2.2017 klo 8-10

12 §

Kokouksen päättäminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:02

________________________________
Puheenjohtaja Heikki Räihä

________________________________
Sihteeri Liisa Kainulainen

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Jenni Savolainen

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Aleksi Hakkarainen

