ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
__________________________________________________________________________

Pöytäkirja
Kampusvaliokunnan kokous 3/2018
Aika:

12.3.2018 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
POISSA
POISSA
POISSA
PAIKALLA

Pöytäkirja

1§

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8:33

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 7.3.2018. 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:

Esityksen mukaisesti.

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:

Esityksen mukaisesti.

4§

Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Asia:

Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Valitaan Jenni Savolainen ja Akseli Hakkarainen.

5§

Ilmoitusasiat

Asia:

Kampussiirron tulevat infot, tapahtumat, tapaamiset ja toimenpiteet.

Päätös:

- Kampusvaliokunnan edustajina Pedary ry:n vuosijuhlilla 9.3. toimivat Heikki Räihä ja
Laura Kupiainen.
- Hymy- ja valitusviikko järjestetään viikolla 11
- ISYYn edunvalvontasihteeri Pekka Koivaara Savonlinnassa 14.3.
- Kampussiirron seuraava keskustelutilaisuus on 20.3. klo 12.

- Saimaalta Susirajalle vol. 2 – Opiskelijaelämää –excursio järjestetään 19.4.

6§

Savonlinnan kampuksen kiitosjuhla

Asia:

Savonlinnan kampuksella aiotaan järjestää kevään aikana kampuksen kiitosjuhla. Juhlan
ajankohdaksi on päätetty perjantai 4.5. Tapahtumaa järjestävään työryhmään tarvitaan
edustajia ainejärjestöjen ja kampusvaliokunnan puolelta. Osaston varajohtaja Minna
Muukkonen ehdotti, että Heikki Räihä osallistuisi työryhmään ylioppilaskunnan puolelta.
Keskustellaan ja päätetään työryhmään osallistuvat edustajat.

Päätös:

Kampusvaliokunta on mukana juhlien järjestämisessä, mutta ei ole vastuutaho. Juhla
toteutetaan mahdollisesti päivä- ja iltajuhlana. Rahoitusta haetaan yliopistolta.
Kampusvaliokunnasta työryhmässä ovat Heikki Räihä ja Laura Kupiainen.

7§

Savonlinnan kampuksen viimeiset Linnan Juhlat

Asia:

Olavinlinna on varattu Linnan Juhlia varten tiistaille 24.4. Päätetään tapahtuman teema,
hankittavat esiintyjät, tapahtuman, mainostuksen sekä lipunmyynnin aikataulu ja
alustava budjetti.
Valitaan vastuuhenkilöt tapahtuman järjestämiseen.

Päätös:

- Puheenjohtaja esitteli Olavinlinnalta saadun tarjouksen. Jos lippuja myydään tarpeeksi,
tilat saadaan käyttöön maksutta. Todettiin, että lippuja todennäköisesti saadaan myytyä
tarpeeksi savonlinnalaisille ja tarvittaessa muiden kampuskaupunkien opiskelijoille.
- Selvitetään, saadaanko äänentoistolaitteisto ja esiintyjä Taidelukiolta. Jos esiintyjää ei
saada, kysytään DJ Litty Jonesia, joka esiintyi Kasino Juhlissa.
- Markkinointi aloitetaan tänään. Markkinoinnin sisältö: juhlat Olavinlinnassa 24.4. klo
18 alkaen, lipun hinta noin 30€, teema ja pukeutumisohjeita.
- Lipunmyynti tapahtuu 11.-13.4. klo 10 alkaen ISYYn toimistolla. Tämän jälkeen avataan
sähköinen lipunmyynti muiden kampusten opiskelijoille ja henkilökunnalle.
- UEF:n henkilökunnalle varataan 30 lippua. Maksullisia kiintiölippuja varataan myös
Joensuun opettajaksi opiskelevien ainejärjestöjen puheenjohtajistoille, ISYYn
hallitukselle sekä ISYYn henkilökunnalle.
- Juhlien teemaksi valittiin Linnan Juhlat 2018 - Viimeinen kimallus. Laura Kupiainen ja
Akseli Hakkarainen valmistelevat mainostekstin, josta käy ilmi teeman sisältö.
- Jenni Savolainen vastaa kuvausrekvisiitan valmistelusta ja kysyy valokalustoa lainaan
yliopistolta.
- Heikki Räihä ja Laura Kupiainen vastaavat sponsorien hakemisesta, kutsuvieraslistasta

ja kutsukorttien tekemisestä.
- Tiia Raki on esittänyt toiveen, ettei ole mukana koristeluiden valmistelussa. Elisa
Tikanmäki on ilmoittanut voivansa osallistua kutsukorttien tekemiseen.

8§

META

Asia:

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös:

- Laura Kupiainen esitteli pari viikkoa sitten esille tulleen edunvalvontatilanteen, joka
koskee opintojaksojen päällekkäisyyksiä yhden vuosikurssin sisällä. Päätettiin, että
kootaan tiedot vastaavista tapauksista yhteen ja viedään asia laitoksen varajohtajalle.
- Minnan kahveilla tuli esille, että opiskelijat ovat ahdistuneita kampussiirrosta ja tämä
purkautuu mm. ainejärjestötoimijoihin. Vastauksena opiskelijoiden huoliin tehtiin nettiin
kyselylomake, jolla voi nimettömänä esittää kysymyksiä.

9§

Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta

Päätös:

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään Doodlessa

10 §

Kokouksen päättäminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:21

________________________________
Puheenjohtaja Heikki Räihä

________________________________
Sihteeri Liisa Kainulainen

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Akseli Hakkarainen

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Jenni Savolainen

