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Pöytäkirja
Kampusvaliokunnan kokous 4/2017
Aika:

7.4.2017 klo 8-18

Paikka:

Google Docs

Läsnä:

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

PAIKALLA
PAIKALLA
POISSA
PAIKALLA
POISSA
POISSA
PAIKALLA
PAIKALLA

Pöytäkirja

1§

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8:00

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 3.4.2017. Kokouksessa on läsnä puheenjohtajan lisäksi ainakin 3
kampusvaliokunnan jäsentä.
Varsinaisen kokouksen osallistujamäärän vuoksi kokousta jouduttiin siirtämään
sähköpostikokoukseksi seuraavalle päivälle.
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 Ilari Katajamäki ja Laura Kupiainen.

5§

Kampusvaliokunnan jäsenten selonteko

Asia:

Kampusvaliokunnan jäsenet kertovat toimistaan ja sektoriensa kuulumisista kokousten
välisenä aikana.

Päätös:

Käsitellään seuraavassa kampusvaliokunnan kokouksessa.

6§
Asia:

Ilmoitusasiat
Merkitään tiedoksi.

Päätös:

7§

Ei ilmoitettavia asioita.

Kampusvaliokunnan osallistuminen päihteettömään hengailuiltaan

Asia:

Savonlinnan kampusvaliokunta
hyvinvointityöryhmän kanssa.
tapahtuman järjestämiseen.

Päätös:

Päätetään osallistua hengailuiltaan

8§

järjestää yhteistyössä Savonlinnan kampuksen
Päätetään kampusvaliokunnan osallistumisesta

Savonlinnan opiskelijoiden vappu 2017

Asia:

Keskustellaan ja päätetään vapun 2017 käytännönjärjestelyistä sekä vappuperinteen
siirtämisestä.

Päätös:

Valtuutetaan kampuspuheenjohtaja Heikki Räihä sekä toimistosihteeri Liisa Kainulainen
tekemään vappua koskevia valmisteluja. Päätetään vappuperinteen siirtämisestä
Savonlinnan taidelukiolle, mikäli heidät saadaan virallisesti sovittua yhteistyöhön
mukaan. Tarjotaan lukion edustajalle mahdollisuus pitää lyhyehkö puhe pässin
lakituksen yhteydessä. Pyydetään paikalle myös Savonlinnan vappuperinteen
alkuvaiheessa mukana olleita ja heille sallitaan mahdollisuus pitää lyhyt puhe pässin
lakituksen yhteydessä, ylioppilaskunnan puheen yhteydessä.
Vapun aikataulun suhteen päätetään, että kulkue aloitetaan aiempaa myöhemmin jotta
vältetään turhaa oleskeluaikaa kulkueen yhteydessä. Pidetään huolta kuitenkin siitä, että
pässin lakitus tapahtuu klo 18 perinteen mukaisesti. Vappua valmistelevat henkilöt
tekevät tarkemman aikataulullisen suunnitelman. Tarkemmista käytännön toimista
päätetään seuraavassa kokouksessa, joka pidetään ennen vappua.

9§

Linnan Juhlat 2017

Asia:

Keskustellaan alustavasti Linnan Juhlien 2017 järjestämisestä.

Päätös:

Siirretään käsittely seuraavaan kampusvaliokunnan kokoukseen.

10 §

META

Asia:

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös:

Ei muita esille tulevia asioita.

11 §

Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta

Päätös:

Päätetään kampusvaliokunnan facebookissa myöhemmin.

12 §

Kokouksen päättäminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:00

________________________________
Puheenjohtaja Heikki Räihä

________________________________
Sihteeri Liisa Kainulainen

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Ilari Katajamäki

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Laura Kupiainen

