ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
__________________________________________________________________________

Pöytäkirja
Kampusvaliokunnan kokous 7/2017
Aika:

25.9.2017 klo 9:00

Paikka:

Aj-tila Savonlinnan kampuksella

Läsnä:

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

PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA
PAIKALLA

Pöytäkirja

1§

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:00

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 18.9.2017. 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 Ilari Katajamäki ja Laura Kupiainen

5§

Kampusvaliokunnan uudelleenjärjestäytyminen

Asia:

Kampusvaliokunta järjestäytyy vastuualueidensa puolesta uudelleen.

Päätös:

Tiedotus- ja kerhovastaavan vastuualueet ovat auenneet. Tiedotusvastaavuus ei ole niin
olennainen, mutta kerhovastaavuus sen sijaan on tärkeä, sillä pian perustetaan ainakin
yksi uusi kerho. Minna Välimäki ilmoitti halukkuutensa ryhtyä tiedotus- ja
kerhovastaavaksi ja kokouksessa päätettiin osoittaa hänelle em. vastuualueet. Muut
kampusvaliokunnan vastuualueet säilyvät ennallaan.

6§

Ilmoitusasiat

Asia:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hengailuilta 8.10. Viimeksi hengailuillassa yli 30 henkeä. Seuraaville kerroille tarvitaan
henkilöitä järjestämään pelejä ym. ohjelmaa. Järjestetään suunnittelukokous ja siellä
voidaan kerätä ideoita. Ilari Katajamäki kutsuu suunnittelukokouksen koolle.
Liikuntailtapäivä 4.10 klo 12-16. Tunneille voi ilmoittautua ISYY:n toimistolla.
Liikunta-appro. Hallituksen puolelta liikunta-appro hoidettiin huonosti. Tapahtuma oli
siitä huolimatta suosittu Savonlinnassa.
Katin kahvit ovat torstaina 28.9. klo 10 luokassa A304
Rekrytori 27.9. Tapahtuma on siirtynyt marraskuulle.
KV-tapahtuma 31.10. Opiskelijat kertovat vaihtokokemuksistaan. Kolme henkilöä on
lupautunut mukaan.

7§

Syksyn 2017 tulevat tapahtumat ja työnjako

Asia:

Päätetään syksyn 2017 tapahtumien käytännönjärjestelyistä.

Päätös:

Liikuntavastaava Tiia Raki kertoi syksyn ravitsemusviikoista. Viikkojen pääpaino on
Joensuun kampuksella, Savonlinnassa viikot näkyvät kampuksen ravintoloissa olevien
tarjousten muodossa.
vko 39 Aamupalaviikko: Sykettä-tarralla aamupala -20% koko viikon ajan.
vko 40 Vege vege viikko: Sykettä-tarralla kaikki vegaanikahvileivät ja välipalat -10%.
Tiistaina 3.10 Joensuussa on Leena Fågelholmin luento vegaaniruokavaliosta ja
treenaavan vegaanin ruokavaliosta. Luento on Agoralla (AG 101) klo 17:00. Raki selvittää
saataisiinko luento videoyhteydellä Savonlinnaan.
vko 41 Hyvinvointiviikko: Sykettä-tarralla kaikki välipalat -20% (ei koske sämpylöitä).
Hyvinvointiviikolla on myös KVK:n koordinoima tapahtumapäivä 12.10.
Keskusteltiin KVK:n järjestämien tapahtumien ja teemaviikkojen järjestelyistä ja
vastuuhenkilöistä.
vko 41 Hyvinvointiviikko: Hyvinvointiviikon mainostuksen yhteydessä markkinoidaan
myös samalla viikolla olevaa hengailuiltaa. Hyvinvointiviikon tapahtumapäivä on 12.10.
Päivään ovat tulossa YTHS (mukana Nyytin esitteitä), Silmäasema, KVK (osana KVK:n

pistettä SYKETTÄ, vertaistukiryhmä ja kerhot), yliopistopastori Johanna Tykkyläinen,
yliopiston ergonomiapiste, kotitaloustieteen infopiste, rentoutushuone (B323) ja
koiramiitti.
Hyvinvointipäivän järjestelyihin tulevat kaikki yrkenevät KVK:laiset. Rentoutushuoneen
laittamiseen ja purkamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Huoneeseen viedään patjoja ja
palloja sekä laitetaan rentoutusmusiikkia. Ilari Katajamäki ja Heikki Räihä ovat
valmistelemassa huonetta ja Laura Kupiainen on edellisten kanssa purkamassa tavaroita.
Toimistosihteeri auttaa tarvittaessa. Tarvikkeet löytyvät OKL-hallilta ja norssilta. Heikki
Räihä vastaa KVK:n pisteen kahvin keitosta ja on pisteellä koko päivän. KVK:n pisteen
kahvin keittoon ja järjestelyihin osallistuvat myös muut KVK:laiset mahdollisuuksien
mukaan. Koiramiitin yhteyshenkilö on Laura Kupiainen. Koirat ovat kirjaston sisäpihalla tai
roskisten viereisessä katoksessa klo 11:30-14:30. Amicalta yritetään saada kahvitarjoilu
kaikkien kampusten koiramiitteihin.
Hymy- ja valitusviikko on viikolla 41 eli samaan aikaan hyvinvointiviikon kanssa. Hymy- ja
valitusviikolla palautetta kerätään sähköisesti ja papereille. Palautetta voi antaa ISYY:stä,
Amicasta ja kirjastosta. Hymy- ja valitusviikolle tarvitaan kaksi sermiä, lisäksi palautelaput
kiinnitetään Amican ikkunaan ja kirjaston viereen. Sermit ja paperit sekä kynät
kiinnitetään joko pe 6.10 tai ma 9.10 sekä puretaan pe 13.10. Toimistosihteeri koordinoi
tätä.
Järjestöpäivä on viikolla 42 tiistaina (24.10.) klo 10-14. Minna Välimäki ja toimistosihteeri
vastaavat tapahtuman tiedotuksesta. Järjestöpäivästä tehdään yhteinen Facebooktapahtuma muiden kampusten kanssa, päivitysoikeus on toimistosihteerillä. Viikolla 41
tiedotetaan opiskelijoita ensimmäistä kertaa järjestöpäivästä ja maanantaina 23.10
laitetaan muistutus. Järjestöpäivään voivat osallistua myös kampuksen ulkopuoliset
toimijat. Keskeisimmät toimijat tulevat kuitenkin olemaan ainejärjestöt, kerhot ja SOOL.
Todettiin, että kampuksen ulkopuolisia toimijoita ei juurikaan enää kiinnosta tulla
kampukselle markkinoimaan toimintaansa.

8§

Linnan juhlia korvaavat juhlat syksyllä 2017

Asia:

Keskustellaan Linnan juhlia korvaavien juhlien järjestämisestä syksyllä 2017 ja tehdään
tarvittavat päätökset.

Päätös:

Todettiin, että paras päivä juhlien järjestämiseen on 28.11. Vaihtoehtoinen ajankohta on
21.11. Todettiin, että myös 5.12 on mahdollinen, vaikka se onkin juuri ennen
itsenäisyyspäivää. Oltiin yksimielisiä siitä, että appro-viikko (vko 46) on juhlien kannalta
huono vaihtoehto. Paikkana on Wanha Casino. Todettiin, että on ensin selvitettävä,
milloin juhlapaikassa on tilaa. Viikonpäivistä tiistai ja keskiviikko ovat parhaat, torstai
toissijaisesti. Juhlat järjestetään pääasiassa kampusvaliokunnan voimin, mutta niitä varten

voidaan rekrytoida myös ulkopuolisia. Suunnittelu aloitetaan lokakuussa. Lipunmyynti
järjestetään viikolla 45, joko 6. tai 7.11 päivä. Juhlien teema sovitaan myöhemmin.
Linnan juhlien lipunmyynti toimistolla on saanut kriittistä palautetta henkilökunnalta, sillä
kyseisenä aamuna opiskelijoita on paljon poissa luennoilta. Keskusteltiin sähköisen
ilmoittautumisen mahdollisuudesta. Se olisi tasa-arvoisempi myös oman kampuksen
opiskelijoille. Todettiin, että sähköinen ilmoittautuminen mahdollistaisi sen, että muiden
kampusten opiskelijat varaavat monta paikkaa. Toisaalta Wanhalle Casinolle mahtuu
enemmän juhlijoita kuin Olavinlinnaan. Selvitetään, kuinka paljon porukkaa Casinolle
mahtuu ja päätetään sitten sähköisen ilmoittautumisen käyttöön otosta. Siirretään asia
seuraavaan kokoukseen.
Varsinaiset Linnan juhlat järjestetään maaliskuussa tai sitten kun linna aukeaa. Linnan
juhlia varten nimetään erillinen työryhmä, johon rekrytoidaan porukkaa myös
ainejärjestöistä.

9§

META

Asia:

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös:

Katin kahveille 28.9. keskustellaan kiitosjuhlasta

10 §

Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta

Päätös:

18.10.2017 klo 16:00

11 §

Kokouksen päättäminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:01

________________________________
Puheenjohtaja Heikki Räihä

________________________________
Sihteeri Liisa Kainulainen

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Ilari Katajamäki

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Laura Kupiainen

