ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
__________________________________________________________________________

Pöytäkirja
Kampusvaliokunnan kokous 2/2017
Aika:

1.3.2017 klo 16

Paikka:

AJ-tila Savonlinnan kampuksella

Läsnä:

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

PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA
POISSA
POISSA
PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA

Pöytäkirja

1§

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:10

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 23.2.2017. 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 Ilari Katajamäki

5§

Kampusvaliokunnan jäsenten selonteko

Asia:

Kampusvaliokunnan jäsenet kertovat toimistaan ja sektoriensa kuulumisista kokousten
välisenä aikana.
Puheenjohtajasektori: Heikki Räihä
Ei esille tuotavia asioita.
Liikuntasektori: Tiia Raki
SYKETTÄ-vastaava oli poissa kokouksesta ja toimitti selostuksen sektorinsa tapahtumista
etukäteen. Tiia Raki suunnitteli liikuntailtapäivän ohjelman. Liikuntailtapäivä oli 14.2. ja
palautetta voi antaa nettilomakkeella 3.3. saakka. SYKETTÄ-vastaavan työmäärä on

lisääntynyt liikuntasihteerin poissaollessa.
KOPO-sektori: Maija Rautasuo, Eveliina Vornanen ja Laura Kupiainen
Maija Rautasuo on selvitellyt kahta kampuksen sisäistä edunvalvontaan liittyvää
tapausta. Toinen tapauksista osoittautui väärinkäsitykseksi ja toista käsitellään
seuraavilla Timon kahveilla.
SOPO-sektori: Ilari Katajamäki ja Eveliina Vornanen
Ilari Katajamäki on järjestänyt hengailuiltoja yhdessä ainejärjestöjen kanssa.
Ensimmäinen hengailuilta järjestetään 1.3. Hengailuillat ovat päihteettömiä, kaikille
opiskelijoille avoimia tapahtumia. Niiden järjestämiseen on saatu avustusta 800€.
Hengailuiltojen järjestämistä koordinoi Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä ja
raportoinnista rahoituksen myöntäjälle vastaa YTHS:n Paula Vilpponen.
Kerhosektori : Riika Laakkonen
Riika Laakkonen on saanut perehdytyksen edelliseltä kerhovastaavalta Saana Hentuselta.
Tiedotussektori: Riika Laakkonen
Ei esille tuotavia asioita.
Päätös:

Merkitään tiedoksi

6§

Kampusvaliokunnan osallistuminen päihteettömään hengailuiltaan

Asia:

Savonlinnan kampusvaliokunta järjestää yhteistyössä Savonlinnan kampuksen
hyvinvointityöryhmän kanssa. YTHS esitti toiveen, että kampusvaliokunta osallistuisi
taloudellisesti tapahtuman järjestämiseen.

Esitys:

Puheenjohtaja ehdotti, että kampusvaliokunta hankkii seuraavaan hengailuiltaan
vaahtokarkkeja ja tikkuja niiden paistamista varten noin 10 eurolla. KVK:n
osallistumisesta muiden hengailuiltojen kustannuksiin päätetään tapauskohtaisesti.

Päätös:

Esityksen mukaisesti

7§

Ilmoitusasiat

Asia:

Savonlinnasta kampuksen mukana Joensuuhun siirtyville opiskelijoille suunnattu
asunnontarvekysely on julkaistu. Puheenjohtaja on tiedottanut asiasta opiskelijoille.
Filosofisen tiedekunnan dekaani vaihtuu. Hakijat esittäytyvät Savonlinnan kampuksella
13.3. klo 10-13 luokassa B325.

Kampussiirtoon liittyvä kahden kampuksen ainejärjestöjen yhteinen tapaaminen
Joensuussa on suunnitteilla. Kampusvaliokunnasta asiaa hoitaa puheenjohtaja.
Kampusvaliokunnan kokousten pöytäkirjat laitetaan jatkossa ISYY:n nettisivuille ja ne
lähetetään ISYY:n hallitukselle sähköpostilla. Asiasta vastaa sihteeri Liisa Kainulainen
ISYY:n kirjanpitäjä Erja Leinonen toivoi, että kampusvaliokunnan myöntämistä
avustuksista ja palkkoihin liittyvistä päätöksistä tiedotetaan hänelle erikseen.
Kampusvaliokunta päättää tapauskohtaisesti kuka tiedotuksen hoitaa.
ISYY:n vuosijuhlat järjestetään Olavinlinnassa 18.3. Muita tulevia tapahtumia ovat Hymyja valitusviikko sekä kuntavaalien kampanjapäivä. Niistä keskustellaan tarkemmin
kohdassa 8 §.
Päätös:

Merkitään tiedoksi

8§

Tulevat tapahtumat ja kampusvaliokunnan kahvitukset

Asia:

Käsitellään kevään 2017 tulevia tapahtumia ja muita tärkeitä ajankohtia sekä päätetään
kampusvaliokunnan kahvitusten järjestämisestä.
Hymy- ja valitusviikko: vko 12
Hymy- ja valitusviikkoa varten tarvitaan sermejä sekä isoja papereita ja kyniä, jotka
sijoitetaan sohvien läheisyyteen. Sermien teemat ovat: UEF, Amica, kirjasto,
ainejärjestöt ja ISYY, SYKETTÄ sekä uutena kampuksen siirtyminen, jolloin toinen puoli
sermistä on varattu opiskeluun liittyvälle palautteelle ja toinen asumiseen ja
muuttamiseen liittyvälle palautteelle. Keskusteltiin siitä, että Hymy- ja valitusviikon
aikana palautetta voidaan kerätä myös vaihtoehtoisissa paikoissa kuten Amican lähellä ja
ISYY:n ilmoitustaululla. Puheenjohtaja selvittää, voiko paperin kiinnittää Amican
ikkunaan viikon ajaksi. Tällä kertaa palautetta ei kerätä vessoissa.
Liisa Kainulainen ja Heikki Räihä laittavat Hymy- ja valitusviikon tarvikkeet valmiiksi
edellisenä torstaina. Heikki Räihä ja Ilari Katajamäki laittavat sermit paikoilleen
maanantaina klo 8-9. Maija Rautasuo purkaa sermit perjantaina ja kerää palautteen
talteen.
Hymy- ja valitusviikkoa mainostetaan opiskelijoiden sähköpostilistalla ja Facebookissa
mm. fuksiryhmissä sekä Wiikko-Ärsykkeessä. Tiedotusvastaava Riika Laakkonen laatii
tekstin ja lähettää sen sähköpostilistalle. Samaa tekstiä käytetään Facebookissa.
KVK:n ständi Hymy- ja valitusviikolla: 21.3.
Kampusvaliokunta tarjoaa kahvia ja pientä syötävää sohvilla klo 10-14. Tällöin opiskelijat
voivat tulla tapaamaan ISYY:n hallituksen edustajaa sekä muita paikalla olevia

kampusvaliokuntalaisia. Sihteeri Liisa Kainulainen tiedottaa tapahtumasta ISYY:n
nettisivuilla. Järjestelyistä vastaa puheenjohtaja.
Kuntavaalien kampanjapäivä ja kuntavaalipaneeli: 28.3.
Heikki Räihä tiedottaa päivästä puolueille ja kerää tiedot osallistujista. Kampanjointiaika
on klo 10-14. Kuntavaalipaneeliin osallistuu yksi henkilö kustakin puolueesta. Ilari
Katajamäki juontaa paneelin joka alkaa klo 13:45. Heikki Räihä pyytää Joensuusta ja
Kuopiosta edellisvuosien paneelikysymykset malliksi. Paneeli järjestetään sohvilla tai
tarvittaessa läheisessä luokassa. Heikki Räihä varaa tilan varmuuden vuoksi.
KVK:n ständi kuntavaalien kampanjapäivänä: 28.3.
Kuntavaalipäivänä järjestetään kampusvaliokunnan kahvitus klo 10-14. Heikki Räihä ja
Maija Rautasuo laittavat pöydät valmiiksi kahvitusta ja kampanjapäivää varten klo 8:30
alkaen. Muut kampusvaliokuntalaiset tulevat auttamaan ehtiessään.
Päätös:

Merkitään tiedoksi

9§

META

Asia:

Käsitellään muut esille tulevat asiat.
Keskustelutilaisuus ympärivuotisesta opiskelusta
Kyseinen tilaisuus järjestetään jokaisella kampuksella, Savonlinnassa toteutuksesta
vastaa kampusvaliokunta. Tilaisuudessa on tarkoitus kartoittaa opiskelijoiden
mielipiteitä ja näkemyksiä siitä, että myös kesäkuukaudet käytettäisiin täysipäiväiseen
opiskeluun. Keskusteltiin siitä, miten tilaisuus olisi paras toteuttaa. Päädyttiin siihen, että
keskustelutilaisuus yhdistetään Hymy- ja valitusviikolla pidettävään kampusvaliokunnan
ständipäivään 21.3. klo 10-14.
Vuoden opiskelijan valitseminen
Savonlinnan kampusvaliokunta päättää vuoden opiskelijan oman kampuksensa osalta.
Yliopisto lähettää listan ehdokkaista 14. tai 15.3 ja vastaus tarvitaan 24.3. mennessä.
Puheenjohtaja ehdotti, että päätetään vuoden opiskelija seuraavassa kokouksessa, joka
pidetään 16.-23.3 välisenä aikana. Puheenjohtaja tiedustelee sopivaa ajankohtaa
kampusvaliokuntalaisilta.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

10 §

Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta

Päätös:

Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

11 §

Kokouksen päättäminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:31

________________________________
Puheenjohtaja Heikki Räihä

________________________________
Sihteeri Liisa Kainulainen

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Maija Rautasuo

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Ilari Katajamäki

