ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
__________________________________________________________________________

Pöytäkirja
Kampusvaliokunnan kokous 2/2018
Aika: 12.2.2018 klo 8:15
Paikka: AJ-tila Savonlinnan kampuksella
Läsnä:

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

PAIKALLA
PAIKALLA
POISSA
PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA (klo 10:05 saakka)
PAIKALLA (klo 9:03 saakka)
PAIKALLA

Pöytäkirja

1§

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8:15.

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 9.2.2018. 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:

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 Laura
Kupiainen

5§

Kampusvaliokunnan lisäjärjestäytyminen

Asia:

Päätetään kampusvaliokunnan uusien jäsenten vastuualueet toimikaudelle 2018.

Päätös:

Kampusvaliokuntaa täydennettiin seuraavasti: Ellen Nylund (kahvitusvastaava, some ja
viestintä) sekä Eveliina Vornanen. Keskusteltiin siitä, että kaikki kampusvaliokunnan
jäsenet ottavat osaa jokaisen vastuualueen hoitamiseen omien aikataulujen ja
jaksamisen mukaan.
Eveliina Vornanen poistui kokouksesta klo 9:03

6§

Ilmoitusasiat

Asia:

Kampussiirron tulevat infot, tapahtumat, tapaamiset ja toimenpiteet. Jenni esittelee
viime viikolla esille tulleen edunvalvontatilanteen.

Päätös:

- Kampussiirtopalaveri järjestetään 20.2. klo 12. Paikalla on mm. Ellin edustaja
kertomassa opiskelija-asuntotilanteesta. Toivotaan, että osallistujia on runsaasti.
- Joensuun ja Savonlinnan opettajaopiskelijoiden ainejärjestöjen koordinoima excursio
Saimaalta Susirajalle vol. 2 järjestetään 19.4. Puheenjohtaja esitteli alustavan ohjelman,
joka julkaistaan myöhemmin. Tapahtuma ei vaadi kampusvaliokuntalaisilta toimia.
- Linnan juhlia varten saadut menuvaihtoehdot ovat todella kalliita, joten lippuja jää
todennäköisesti paljon myymättä ja tapahtuma on tappiollinen. Neuvotellaan hintaa
alemmas tai järjestetään opiskelijoille kysely, jossa selvitetään, onko esim. 50 euron
hintainen lippu liian kallis. Todettiin, että viimeiset Linnan Juhlat ovat odotettu
tapahtuma ja opiskelijat ovat todennäköisesti valmiita maksamaan normaalia isomman
summan lipusta. Keskusteltiin yhteistyöstä ainejärjestöjen kanssa ja todettiin, että se on
mahdollinen, mutta asian täytyy edetä nopeasti.
- Edunvalvontatilanne esitellään kohdassa § 10 META

7§

Kampusvaliokunnan kahvitukset keväällä 2018.

Asia:

Kampusvaliokunta järjestää Savonlinnan kampuksella kahvituksia opiskelijoille kevään
2018 aikana. Keskustellaan ja päätetään kahvitusten ajankohdista ja mahdollisista
teemoista koko kevään 2018 ajalle.

Päätös:

- Seuraava kahvitus on 15.2. klo 10-12. Kahvitusta järjestävät Laura Kupiainen, Heikki
Räihä ja Akseli Hakkarainen.
- Toimistosihteeri hoitaa ostokset tähän ja tuleviin kahvituksiin jos ei muuta sovita.
Hankitaan UHT-maitoa, kahvia, teetä, punaisia Marianne-karkkeja ja kertakäyttöisiä
kahvikuppeja.
- Kevään tulevat kahvitukset ovat:
28.2 klo 10-14 (Laura Kupiainen, Ellen Nylund, Akseli Hakkarainen). Teemana Saimaalta
Susirajalle vol. 2. –excursio.
14.3. klo 10-14 (Laura Kupiainen ja Akseli Hakkarainen). Teema häirintäkahvit, pyydetään
paikalle ISYYn häirintäyhdyshenkilöä Pekka Koivaaraa ja tulostetaan infolappuja.
11.4. klo 10-14. Teemana jälleen excursio. Kahveilla voi ilmoittautua excursion Suvaksen
saunailtaan.
8.5. klo 10.14 (Heikki Räihä ja Laura Kupiainen).

8§

Kevään alkoholittomat hengailuillat

Asia:

Savonlinnan kampusvaliokunnalle on myönnetty lisärahoitusta keväälle 2018, jota on
tarkoitus käyttää viime vuonna aloitettujen alkoholittomien hengailuiltojen jatkamiseen.
Keskustellaan ja päätetään hengailuiltojen määrästä, ajankohdista, teemoista sekä
järjestäjistä.

Päätös:

- Aiemmin sovittu hengailuilta 12.2. ei toteudu kiireen vuoksi.
- Sovittiin seuraavan hengailuillan ajankohdaksi 26.2. klo 18. Teemana on
talvipäiväkrapula tai väsymys. Varalle sovittiin 12.3. Jos aikaisempi ajankohta toteutuu,
tällöin voidaan järjestää kevään toinen hengailuilta.
- Kevään muut hengailuillat ovat 10.4. (teema päätetään myöhemmin) ja 3.5. teemalla
post-vappu. Pyydetään paikalla opintopsykologi Katri Ruth puhumaan muuttamisesta,
joka on ajankohtainen aihe Joensuuhun siirtyville opiskelijoille.

9§

Savonlinnan kampuksen viimeiset Linnan Juhlat

Asia:

Olavinlinna on varattu Linnan Juhlia varten tiistaille 24.4. Päätetään tapahtumaa
järjestävistä vastuuhenkilöistä, juhlan teemasta, ruokalistasta sekä kutsuvieraista.

Päätös:

- Selvitetään, saadaanko menun hintaa alemmas. Todettiin, että 30 euroa on yläraja lipun
hinnaksi. Jos tämä ei onnistu, tehdään 6 § mainittu kysely opiskelijoille.
- Esiintyjiksi kaavailtiin taikuri Opa Rissasta ja bändiä.
- Kutsuvieraita olisivat Timo Tossavainen, Minna Muukkonen, dekaani Janne Pietarinen,
rehtori Jukka Mönkkönen ja akateeminen rehtori Harri Siiskonen, yliopiston hallituksen
puheenjohtaja, Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine, ISYYn pääsihteeri AnnaKristiina Mikkonen, ISYYn hallituksen sekä edustajiston puheenjohtajat, Savonlinnan
ainejärjestöjen puheenjohtajat, SOOLin ja SYLin puheenjohtajat, Joensuun ainejärjestöjen
puheenjohtajat, muusikot Pelle Miljoona ja Timo Rautiainen sekä kampusvaliokuntalaiset.

10 §

META

Asia:

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös:

Esillä oli kaksi koulutuspoliittista tapausta. Sovittiin, miten edetään niiden osalta.
Ellen Nylund poistui klo 10:05

11 §

Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta

Päätös:

Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta Doodlessa. Kokouksen teemana ovat Linnan

Juhlat.

12 §

Kokouksen päättäminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.09

________________________________
Puheenjohtaja Heikki Räihä

________________________________
Sihteeri Liisa Kainulainen

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Jenni Savolainen

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Laura Kupiainen

