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Pöytäkirja
Kampusvaliokunnan kokous 3/2017
Aika:

21.3.2017 klo 9-14

Paikka:

Sähköinen kokous - Google docs

Läsnä:

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

PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA
POISSA
POISSA
PAIKALLA

Pöytäkirja

1§

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:00.

2§
Asia:

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
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 20.3.2017, mutta kampusvaliokunnan jäsenet olivat kokouksen
kiireellisyydestä ennestään tietoisia ja kokouksen ainoa päätösasia on valmisteltu
ennakkoon. 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§
Asia:

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
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 Ilari Katajamäki ja Maija Rautasuo.

5§

Savonlinnan kampusvaliokunnan esitys Savonlinnan kampukselta Vuoden opiskelijaksi
2017.

Asia:

ISYY:n Savonlinnan kampusvaliokunnalle on annettu päätettäväksi valita ja ehdottaa
Savonlinnan kampuksen Vuoden opiskelijaa 2017. Lopullisen valinnan tekee ISYY:n
hallitus.

Päätös:

Päätetään esittää ISYY:n hallitukselle Savonlinnan kampuksen Vuoden opiskelijaksi 2017
Siru Seppä (luokanopettajakoulutus). Valinnan perustelut löytyvät opiskelijan
ehdotuksesta. Tämä päätös on salainen.

6§

META

Asia:

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös:

Ei ole muita esille tulevia asioita.

7§

Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta

Päätös:

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään kampusvaliokunnan kesken myöhemmin.

8§

Kokouksen päättäminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:00.

________________________________
Puheenjohtaja Heikki Räihä

________________________________
Sihteeri Liisa Kainulainen

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Ilari Katajamäki

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Maija Rautasuo

