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Pöytäkirja
Kampusvaliokunnan kokous 5/2017
Aika:

25.4.2017 klo 12

Paikka:

Ylioppilaskunnan toimisto (A009)

Läsnä:

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

PAIKALLA
PAIKALLA
POISSA (paikalla kohdasta 8 § alkaen)
PAIKALLA
PAIKALLA
POISSA
POISSA
PAIKALLA

Pöytäkirja

1§

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:23

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 18.4.2017. 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:

Puheenjohtaja ehdotti, että hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: lisätään kohdat
9 § Esitys hankeavustusten myöntämisestä sekä 10 § Kirjan ja ruusun päivä 2017.
Jäljessä tulevat kohdat siirtyvät kaksi pykälää alemmas.

Päätös:

Esityksen mukaisesti

4§

Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Asia:

Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Valitaan ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Tiia Raki ja Laura Kupiainen

5§

Kampusvaliokunnan jäsenten selonteko

Asia:

Kampusvaliokunnan jäsenet kertovat toimistaan ja sektoriensa kuulumisista kokousten
välisenä aikana.

Päätös:

Sosiaalipoliittinen sektori: Päihteetön hengailuilta järjestettiin 24.4. Tiedotus epäonnistui
kiireen vuoksi, joten osallistujia oli vähän.

Liikuntasektori: Liikuntasihteeri Heli Aalto oli käymässä kampuksella aiemmin tässä
kuussa. Aalto ja liikuntavastaava Tiia Raki suunnittelivat ensi vuoden Sykettä-palveluita.
Syksylle on suunnitteilla uusi kuukausittain vaihtuva kurssi kuukausittain.
Koulutuspoliittinen sektori: Ei esille tuotavia asioita
Puheenjohtajasektori: Tämä viikko on ISYY:n kulttuuriviikko. Kyseessä on
hallitusvetoinen tapahtuma. Yläaulassa ovat esittäytymässä Savonlinna-Kvartetti ja
Mustan virran keskiaikaseura. Todettiin, että tapahtuman tiedotus on ollut vähäistä.

6§

Ilmoitusasiat

Asia:

Liisa selvittää, paljonko kampusvaliokunnalla on käytössään rahaa jatkuvaan toimintaan
ja avustuksiin.
Timon kahveja ei ole järjestetty pitkään aikaan. Jossain vaiheessa oli esillä päivämääriä,
mutta asia ei ole edennyt. Todettiin, että henkilökunnan kiinnostus vastaaviin
tapahtumiin tuntuu hiipuneen. Keskusteltiin lyhyesti siitä, että tuutoreiden on otettava
vastuuta kampussiirtoon liittyvässä tiedotuksessa.
Savonlinnan OKL:n hakijamäärät ovat tippuneet rajusti. Todettiin, että tämä oli
odotettavissa, vaikka yliopistolle asia tulikin yllätyksenä.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

7§

Savonlinnan vappua koskevat käytännönjärjestelyt

Asia:

Päätetään vapun 2017 käytännönjärjestelyistä vappuaattona.

Päätös:

Puheenjohtaja on käynyt keskustelemassa Taidelukion kanssa OKL:n vappuperinteen
jatkumisesta. Ehdotus sai lukiolla myönteisen vastaanoton. Taidelukio osallistuu jo tänä
vuonna vapun viettoon ja on ensi vuonna aktiivisemmassa roolissa. Todettiin, että ensi
vuoden järjestelyihin vaikuttaa se, kuinka paljon OKL:n opiskelijoita on paikalla. Tänä
vuonna Taidelukion edustaja pitää Tallisaaressa puheen. Lukio myös lainaa
äänentoistolaitteet tapahtumaan. Sähkövirta äänentoistolle saadaan Tallisaaren
lipunmyyntikopista ja Taidelukion henkilökunta tulee paikalle asentamaan laitteiston.
Keskusteltiin vapun ohjelmasta ja vastuuhenkilöistä. Todettiin, että kampusvaliokunta ei
kannusta tai osallistu pässipatsaan kiveksien maalaamiseen, sillä patsas on suojeltu.
Hallitus on toivonut, että joka kampukselta lähetettäisiin suoraa lähetystä Facebookiin
vapun juhlallisuuksista. Todettiin, että sopivia striimauskohteita ovat pässin lakitus ja
fuksikasteesta.

Vapun 2017 ohjelma:
- klo 16 kampusvaliokuntalaiset kokoontuvat toimistolle
- klo 16:30 kulkue lähtee kampukselta (mukana kaksi lippua)
- pysähtyminen Joel Lehtosen patsaalla: patsaan kukitus ja runonlausuntaa (Maija
Rautasuo)
- klo 18 saapuminen Tallisaareen: ylioppilaskunnan puhe (Heikki Räihä), Taidelukion
oppilaskunnan puhe (Iida Hämäläinen), patsaan lakitus, yhteislaulu (Gaudeamus
Igitur, Maija Rautasuon johdolla), fuksikaste
- läheiselle parkkipaikalle on saapunut taksi jonne märät fuksit ohjataan.
Kampusvaliokunnan järjestämä ohjelma loppuu ja ainejärjestöjen ohjelma alkaa.
- OKL-XAMK-köydenveto
Vastuuhenkilöt ja järjestelyt
- Liisa Kainulainen: tarvittavien ilmoitusten ja lupien hankkiminen, taksin tilaaminen,
tiedottaminen (mm. medioille) ja tarvikkeiden hankkiminen (kukkakimppu Joel
Lehtosen patsaalle, laulun sanat, juomat (vodkapullo, kuohuviini x 3), kertakäyttöiset
kuohuviinilasit ja jätesäkkejä taksin vuoraamista varten).
-

Heikki
Räihä:
tarvikkeiden
haku
toimistolta
30.4.
(myös
muut
kampusvaliokuntalaiset), kulkueen organisoiminen ja johtaminen, puhe Tallisaaressa,
tarvikkeiden poisvienti Tallisaaresta (myös muut kampusvaliokuntalaiset, tästä
sovitaan paikan päällä).

-

Maija Rautasuo: runon lausuminen Joel Lehtosen patsaalla, striimaus Facebookiin
Tallisaaressa (puheenjohtajan puhelimella), yhteislaulun esilaulaja.

-

Laura Kupiainen: taksin vuoraaminen jätesäkeillä.

8§

Linnan Juhlat 2017

Asia:

Keskustellaan alustavasti Linnan Juhlien 2017 järjestämisestä.

Päätös:

Olavinlinna on remontissa loka-maaliskuussa 2017-2018, näin ollen Linnan Juhlia ei voida
järjestää linnassa aiempien vuosien tapaan loppuvuodesta. Puheenjohtaja esitteli kaksi
vaihtoehtoista tapaa juhlien järjestämiseen.
1. Juhlat järjestetään Olavinlinnassa syksyllä 2017. Tällöin haasteena on tiivis aikataulu
ja muutenkin kiireinen ajankohta. Lisäksi todettiin, että opiskelijoilla on syksyisin
muutenkin rahallisia menoja.
2. Juhlat järjestetään keväällä 2018 kun Olavinlinna on taas käytössä jolloin ne toimivat
samalla kevään lopettajaisina ja linkittyvät kampuksen lakkauttamiseen. Juhliin
panostetaan kunnolla ja toivotaan, että ISYY budjetoi juhliin rahaa normaalin
kampusvaliokunnan budjetin lisäksi. Loppuvuodesta 2017 järjestetään Linnan Juhlia

rennompi tapahtuma Wanhalla Casinolla. Tapahtuma pidetään pre-Linnan Juhlat
hengessä, mutta se nimetään erikseen sovittavan teeman mukaan. Tapahtuma
järjestään Linnan Juhlia pienemmällä budjetilla, tarjoilut ovat yksinkertaisemmat ja
liput edullisemmat.
Oltiin yksimielisiä siitä, että vaihtoehto 2. on parempi. Sovittiin, että ensisijainen
ajankohta on 28.11.2017 ja vaihtoehtona viikkoa aiemmin 21.11. Todettiin, että keväällä
pidettäviä Linnan Juhlia varten täytyy muodostaa työryhmä syksyllä. Linnan Juhlissa
tehdään yhteistyötä S-ryhmän kanssa ja jatkopaikaksi valitaan Tamino ilman
kilpailutusta.
Päätettiin, että järjestetään marras-joulukuussa Linnan Juhlien sijaan rennommat juhlat
Wanhalla Casinolla ja siirretään varsinaiset Linnan Juhlat keväälle 2018, jolloin
järjestelyihin panostetaan ja budjetoidaan reilusti.

9§

Esitys hankeavustushakemusten myöntämisestä

Asia:

Päätetään kampusvaliokunnan esityksistä hankeavustusten myöntämiseen

Päätös:

Hakemuksia saapui 1 kpl. Puheenjohtaja ehdotti, että ehdotetaan Ylioppilasteatteri
Kansankynttilälle myönnettäväksi avustusta max. 254 € seuraavin ehdoin: hakija
toimittaa selvityksen siitä mihin avustussumma käytetään ja esittää tarkennuksen
tapahtuman ajankohtaan. Ehdotus hyväksyttiin.

10 §

Kirjan ja ruusun päivä 2017

Asia:

Päätetään vuoden 2017 Kirjan ja ruusun päivän järjestämisestä

Päätös:

Ilmeisesti Savonlinna on pudonnut tämän vuoden Kirja ja ruusun päivän tiedotuksesta
eikä täällä siksi ole tehty päivää varten mitään valmisteluja. Kirjan ja ruusun päivä on
ollut sunnuntaina 23.4. ja Joensuussa ja Kuopiossa opettajia on perinteen mukaan
palkittu alkuviikosta. Savonlinnassa palkitseminen järjestetään keskiviikkona 3.5. klo
13:45-14:15 tauolla. Palkittavia on neljä kappaletta, he saavat kunniakirjat ja ruusut.
Ainejärjestöiltä pyydetään ehdotuksia palkittavista opettajista. Ehdotusten on oltava
perillä 2.5. mennessä. Tiia Raki tiedottaa asiasta ainejärjestöille.

11 §

META

Asia:

Käsitellään muut esille tulevat asiat.
Joensuun Elliltä odotetaan ohjeistusta siitä, miten savonlinnalaiset voivat hakea
opiskelija-asuntoja Joensuusta. Savonlinnasta muuttavat voivat alkaa jonottaa asuntoja

jo nyt, mikä on hyvä asia.
Yliopisto järjestää kampussiirtoon liittyvän tilaisuuden 5.5. Henkilökunta osallistuu ja
opiskelijoita on pyydetty mukaan. Osallistuminen on kuitenkin haastavaa, sillä kyseessä
on perjantai eikä tilaisuuden ajankohta ole tarkentunut.
Maija Rautasuo eroaa kampusvaliokunnasta odotetusti kevään lopuksi. Täydennyshaku
tehdään syksyllä. Täydennyshaku katsotaan tarpeelliseksi, sillä muutoin kokouksista on
vaikeaa saada päätösvaltaisia.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi

10 §

Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta

Päätös:

Seuraava kokous järjestetään tarvittaessa keväällä
kampusvaliokunta kokoontuu seuraavan kerran syksyllä

11 §

Kokouksen päättäminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:42

sähköisesti.

________________________________
Puheenjohtaja Heikki Räihä

________________________________
Sihteeri Liisa Kainulainen

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Tiia Raki

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Laura Kupiainen

Muutoin

