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Pöytäkirja
Kampusvaliokunnan kokous 1/2017
Aika:

26.1.2017 klo 12

Paikka:

AJ-tila Savonlinnan kampuksella

Läsnä:

Heikki Räihä
Ilari Katajamäki
Maija Rautasuo
Laura Kupiainen
Tiia Raki
Eveliina Vornanen
Riika Laakkonen
Liisa Kainulainen

PAIKALLA
POISSA
PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA
POISSA
PAIKALLA
PAIKALLA

Pöytäkirja
1§

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:10

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 20.1.2017. 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 Maija Rautasuo ja Laura Kupiainen

5§

Kampusvaliokunnan järjestäytyminen

Asia:

Päätetään kampusvaliokunnan jäsenten vastuualueet toimikaudelle 2017.

Päätös:

Puheenjohtaja: Heikki Räihä
Varapuheenjohtaja: Ilari Katajamäki
Sihteeri: Liisa Kainulainen
Koulutuspoliittinen vastaava: Maija Rautasuo, Laura Kupiainen, Eveliina Vornanen
Sosiaalipoliittinen vastaava: Ilari Katajamäki, Eveliina Vornanen
Kerhovastaava: Riika Laakkonen
Tiedotusvastaava: Riika Laakkonen
SYKETTÄ-vastaava: Tiia Raki

6§

Kampusvaliokunnan viestintä- ja toimintakäytänteet

Asia:

Keskustellaan ja päätetään kampusvaliokunnan viestintä- ja toimintakäytänteistä
toimikaudelle 2017.

Päätös:

Kokoukset Kokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa. Todettiin, että sopivimmat
ajankohdat ovat maanantai- ja keskiviikkoillat siten, että kokous alkaa klo 16-18.
Toivottiin, että kokouksien ajankohdista sovitaan Doodlessa. Lisäksi toivottiin, että
kokouksia ei järjestetä ilta-aikaan yliopistolla. Todettiin, että kokouksia voidaan jatkossa
pitää esimerkiksi Alku-kahvilan uudessa kokoustilassa.
Puheenjohtaja ehdotti, että kokousten venymisen ehkäisemiseksi otetaan käyttöön
kampusvaliokunnan ilta- ja aamukoulut. Ilta- ja aamukouluja järjestetään erikseen
sovittavina aikoina ennen kokouksia eivätkä ne velvoita osallistumaan. Ilta- ja
aamukouluissa keskustellaan seuraavan kokouksen aiheista, jolloin itse kokouksessa ei
tarvitse seikkaperäisesti käsitellä asioita, jotka eivät kaikkia kampusvaliokuntalaisia
suoraan koske. Päätökset tehdään aina kokouksissa. Todettiin, että viime vuonna
kokoukset eivät juurikaan venyneet, mutta tänä vuonna käsiteltävänä tulee olemaan
isoja asioita, jotka saattavat venyttää kokouksia. Puheenjohtajan ehdotus sai kannatusta.
Todettiin, että kokouksiin voi osallistua myös Skypen tai puhelimen välityksellä.
Sähköpostikokouksia pyritään välttämään.
Kokoustarjottavat Keskusteltiin siitä, millaisia tarjottavia kokouksiin hankitaan.
Vuosibudjetti kokoustarjottaville on 100 € eli 10 € per kokous. Jos kokouksia ei järjestetä
kahvilassa, tarjolla on kahvia ja teetä sekä mm. riisikakkuja, hedelmiä ja mehua. Jos
kokous on kahvilassa, voidaan tarjottavat kustantaa ainakin osittain kokoustarjottavien
budjetista.
KVK:n kahvitus Kahvituksia järjestetään entiseen tapaan noin kerran kuukaudessa.
Myöhemmin kahvituksia järjestetään useammin lähestyvän kampussiirron vuoksi.
Viestintä Puheenjohtaja ehdotti, että otetaan käyttöön Slack kampusvaliokunnan
sisäistä viestintää varten. Perusteluna oli, että esimerkiksi Facebookia ja Whatsappia
käytetään henkilökohtaiseen yhteydenpitoon. Ehdotus sai kannatusta. Sovittiin, että
Whatsappia käytetään kuitenkin välttämättömään kiireelliseen viestintään.

7§

Ilmoitusasiat

Asia:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Suomi 100 –nuorisotapahtuma järjestetään Savonlinnassa 2.9.2017 Olavinkadulla.

Kampusvaliokuntaa on kysytty tapahtumayhteistyöhön. Tapahtuman järjestäjä ehdotti,
että kampusvaliokunta voisi yhdistää fuksiaiset tapahtumaan. Tämä ei ole mahdollista,
mutta kampusvaliokunta voi tarjota tapahtumalle ideointi- ja markkinointiapua.
Puheenjohtaja
on
käynyt
keskustelemassa
Sohva
ry:n
(Savonlinnan
ammattikorkeakouluopiskelijat ry) edustajan kanssa yhteistyöstä. Puhetta oli
yhteistyöstä ainakin seuraavien tapahtumien osalta: kuntavaalipaneeli, alkoholiton
liikuntatapahtuma, vappu. Esillä oli myös yhteispalaveri kaupungin toimijoiden kanssa.
Sohva ry. voi jatkaa yhteistyötä itsenäisesti kampussiirron jälkeen.
Vuoden 2016 Linnan Juhlista on koitunut jälkipyykkiä S-ryhmän kanssa. S-ryhmän
näkökulmasta Linnan Juhlien järjestelyissä rikottiin sopimusta. Puheenjohtaja ottaa Sryhmään yhteyttä maaliskuun loppupuolella ISYY:n vuosijuhlien jälkeen ja pyrkii
sovittelemaan, jotta yhteistyötä voidaan jatkaa vuoden 2017 Linnan Juhlissa.
8§

Kevään tulevat tapahtumat

Asia:

Käsitellään kevään 2017 tulevia tapahtumia ja muita tärkeitä ajankohtia.

Päätös:

-

-

-

Alkoholittomat tapahtumat. Sosiaalipoliittisena vastaavana Ilari Katajamäki on
suunnitellut ko. toimintaa. Katajamäki ei ollut paikalla kokouksessa, joten tapahtumia
käsitellään myöhemmin.
Kuntavaalipaneeli yhdessä Sohva ry:n kanssa
Hymy- ja valitusviikko. Järjestetään viikolla 12.
Kampusvaliokunnan ständipäivä. Järjestetään tiistaina 27.3
Kampuksella järjestettävä edunvalvontakoulutus helmikuun loppupuolella
Ainejärjestöjen hallitusten ja kampusvaliokunnan yhteinen retki Joensuuhun
maaliskuussa. Retki on yliopiston järjestämä, vastuuhenkilönä on Kari Korhonen
hallintopalvelukeskukselta. Retkellä tutustutaan kampukseen ja joensuulaisiin
ainejärjestöihin. Lisäksi retkellä suunnitellaan syksyllä 2017 toteutettavaa isompaa
tapahtumaa, jolloin Savonlinnan opiskelijoita viedään tutustumaan Joensuun
kampukseen ja kaupunkiin.
Kampusvaliokunnan kahvit. Seuraavat kahvit järjestetään tiistaina 21.2 alkaen klo 12

9§

META

Asia:

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös:

Edellinen kampusvaliokunta on hankkinut opiskelijoille värikyniä ja pöytälätkäpelin. Liisa
Kainulainen selvittää mihin pöytälätkäpeli voidaan sijoittaa sekä toimittaa värikynät
kirjaston säkkituolihuoneeseen.

Jokainen kampusvaliokunnan toimija voi pyytään edeltäjältään perehdytystä
vastuualueelleen. Edellisten toimijoiden yhteystiedot löytyvät toimistolta.
10 §

Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta

Päätös:

1.3.2017 klo 16

11 §

Kokouksen päättäminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:40

________________________________
Puheenjohtaja Heikki Räihä

________________________________
Sihteeri Liisa Kainulainen

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Maija Rautasuo

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Laura Kupiainen

