ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
__________________________________________________________________________

Pöytäkirja
Kampusvaliokunnan kokous 8/2017
Aika:

18.10.2017 klo 16:15

Paikka:

Aj-tila Savonlinnan kampuksella

Läsnä:

Heikki Räihä
Ilari Katajamäki
Laura Kupiainen
Tiia Raki
Eveliina Vornanen
Minna Välimäki
Liisa Kainulainen

PAIKALLA
PAIKALLA
POISSA
PAIKALLA
PAIKALLA (§ 6 saakka)
PAIKALLA
PAIKALLA

Pöytäkirja

1§

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:15

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 11.10.2017. 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 Minna Välimäki

5§

Ilmoitusasiat

Asia:

Kampusvaliokunnan jäljellä oleva budjetti vuodelle 2017.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Kampusvaliokunnalla on käytettävissä loppuvuodelle noin 535,10 €
Kari Korhonen ja Outi Tikkanen ovat tapaamassa
ainejärjestötoimijoita 19.10 klo 9:45, huoneessa A130

kampusvaliokuntaa

Kampuksella on aloittanut uusi kerho ETANOLI. Kyseessä on elokuvateemainen kerho.

ja

6§

Syksyn 2017 tulevat tapahtumat ja työnjako

Asia:

Järjestöpäivät ovat tulossa tiistaina 24.10. ja kv-tapahtuma tiistaina 31.10. Päätetään
näiden tapahtumien työn jaosta ja käytännönjärjestelyistä.

Päätös:

24.10. Järjestöpäivät: järjestöpäivälle on varattu pöydät ainejärjestöille, SOOL:ille,
kerhoille ja KVK:lle. Kampuksen ulkopuolisista toimijoista mukana on
Helluntaiseurakunta. KVK tarjoaa kahvia ja teetä. Kahvinkeitosta vastaa puheenjohtaja.
Minna Välimäki lupautui osallistumaan kahvitukseen. Laura Kupiainen on myös aiemmin
ilmoittanut auttamaan järjestöpäivän järjestelyissä. Eveliina Vornanen osallistuu
järjestöpäiville oman ainejärjestönsä toimijana, mutta pystyy tarvittaessa osallistumaan
kahvitukseen kampusvaliokunnan pöydällä.
31.10. Kansainvälisyyspäivä: Kv-päivänä on tarjolla infoa vaihtoon lähdöstä. Infotilaisuus
on klo 10-12 luokassa A201. Yläaulassa on ständejä klo 13-15. Kampusvaliokunta tarjoaa
kahvia klo 12-15. Puheenjohtaja vastaa kahvinkeitosta. Eveliina Vornanen osallistuu
välituntisin.
2.11. Saimaalta Susirajalle –excursio: Puheenjohtaja kertoi excursiosta ja ohjelmaan
tulleista muutoksista. Niistä tiedotetaan yleisesti, kun bussijako on selvillä. Samalla
tiedotetaan bussijaosta ja se laitetaan esille ISYY:n ilmoitustaululle toimiston ulkopuolelle.
Kukin osallistuja kuittaa listaan, että hänelle varattu kyyti on sopiva.
9.11. klo 9.45-10.45. Katin kahvit: Kampusvaliokunta keittää tilaisuuteen kahvia ja teetä.
Työelämäpäivä marraskuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
*** Eveliina Vornanen poistui kokouksesta ***

7§

Linnan juhlia korvaavat juhlat syksyllä 2017

Asia:

Ravintola Wanha Kasino on varattu alustavasti juhlia varten tiistaille 28.11. Keskustellaan
juhlien järjestämisestä, ruokalistatoiveista, aikataulutuksesta ja tehdään tarvittavat
päätökset. Kampuspuheenjohtaja ja pääsihteeri voivat käydä tarkemmat neuvottelut
Spahotel Casinon kanssa.

Päätös:

Päätettiin järjestää juhlat 28.11. klo 18-24 ja kutsua niitä Kasino Juhliksi. Juhlien
jatkopaikka on Tamino. Pukukoodin on Smartcasino.
Wanhalle Kasinolle mahtuu 200-250 henkilöä. Opiskelijoille myydään tapahtumaan 200
lippua, henkilökunnalla varataan myytäväksi 20 lippua ja loput osallistujien lukumäärästä
koostuu järjestäjistä ja esiintyjistä. Ruuasta on saatu tarjous, joka on 22€/hlö.
Puheenjohtaja esitteli menun. Todettiin, että hinta on kohtuullinen ruuan määrään

nähden, mutta kuitenkin lipun hinnaksi liian kallis. Ruuan lisäksi myös esiintyjien,
juontajien, valokuvaajan sekä mahdollisten järjestyksenvalvojien palkat ja järjestäjien
ilmaisliput nostavat lippujen hintaa. Lipun hintaa saadaan alaspäin, jos kaupunki
sponsoroi tapahtumaa 400€:lla, kuten aiempina vuosina. Puheenjohtaja ja
toimistosihteeri vastaavat avustuksen hakemisesta. Tavoitteena on 20-21€:n hintainen
lippu. Todettiin, että menu on runsas ja sen määrästä voidaan tinkiä. Ruuan laatu ja
alkumalja ovat tärkeitä ja ne pyritään pitämään mukana. Kampusvaliokunta käyttää juhliin
rahaa omasta budjetistaan, jos lipun hinta n muutoin liian korkea. Puheenjohtaja menee
pääsihteerin Anna-Kristiina Mikkosen kanssa keskustelemaan tarjouksesta Wanhalle
Kasinolle. Lipunmyynti järjestetään 7.11. klo 10 alkaen eli viikolla 45. Myynti tapahtuu
ISYY:n toimistolla.
Keskusteltiin ohjelmasta. Pyydetään Pelinappulat-kerholta kahta pelipöytää.
Tilaisuudessa esiintyy bändi joka soittaa tanssimusiikkia. Kysytään Kampusrysäyksessä
esiintynyttä Blind Tiger –bändiä sekä yhtä bändin jäsentä DJ:ksi. Bändille maksetaan
palkkaa, tarkistetaan edellisvuoden budjetista paljonko. Äänentoistolaitteisto pitää
vuokrata erikseen Soitinkulmalta. Juontajiksi pyydetään Pinja Virtasta ja Anni Väliahdetta.
Tarjotaan palkkioksi ilmaislippuja juhlaan. Kuvaajaksi pyydetään ilmaislippua vastaan
Sanna Kalaojaa. Järjestyksen valvojat palkataan myös, jos heitä ei ole Wanhan Kasinon
puolesta. Visuaalinen ilme on Casino Royale -tyylinen. Mallia otetaan viisi vuotta sitten
järjestetyistä Linnan Juhlista, jotka myös pidettiin Wanhalla Casinolla.
Keskusteltiin kutsuvieraista. ISYY:n hallitukselle ja ainejärjestöille annetaan kaksi lippua
kullekin. ISYY:n edustajaa pyydetään puhumaan tilaisuudessa. Ainejärjestön hallituksilla
on lisäksi mahdollisuus varata normaalihintaisia lippuja jonon ohi. Kaupungille annetaan
yksi avecillinen lippu ja yliopistolta tapahtumaan kutsutaan Janne Pietarinen. Kaupungin
ja yliopiston edustajia pyydetään puhumaan tilaisuudessa.

8§

Linnan juhlat 2018

Asia:

Ainejärjestöt ovat ehdottaneet kampuksen viimeisen kevään Linnan juhlien yhdistämistä
ainejärjestöjen yhteisten vuosijuhlien kanssa. Keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat
päätökset.

Päätös:

Ainejärjestöt aikovat järjestää yhteisen vuosijuhlan keväällä 2018. Järjestöt ovat
lähestyneet KVK:ta ja ehdottaneet kyseisten juhlien yhdistämistä Linnan Juhlien kanssa.
Todettiin, että molempien juhlien kohderyhmät ovat samat ja yhdistettäessä ainejärjestöt
budjetoivat juhliin rahaa, jolloin lipun hinta on edullinen. Ideaa kannatettiin ja päätetään
yhdistää juhlat. Niiden järjestämiseen kootaan työryhmä, jossa on ainejärjestöjen
edustajia ja kampusvaliokunnan nimeämiä henkilöitä. Esitetään ISYY:n hallitukselle, että
ylioppilaskunta osoittaa kampussiirtoa varten rahaa, joka käytetään kyseisiin juhliin.
Juhlat ovat huhtikuussa, kun linna avautuu remontin jälkeen, todennäköisesti viikolla 15
tai 16. Kutsutaan juhliin henkilökuntaa ja muita kutsuvieraita harkitusti. Kaikesta sovitaan

ainejärjestöjen kanssa yhdessä.

9§

Kvk:n virkistäytyminen syksyllä 2017

Asia:

Keskustellaan ja päätetään kampusvaliokunnan virkistäytymisestä loppuvuodelle 2017.

Päätös:

Puheenjohtaja ehdotti, että kampusvaliokunta menee pizzalle viikolla 48 keskiviikkona
29.11 tai torstaina 30.11. Ehdotus sai kannatusta paikalla olevilta jäseniltä. Puheenjohtaja
avaa ajankohdasta keskustelun Facebookissa.

10 §

META

Asia:

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös:

Keskusteltiin ensi vuoden kampusvaliokunnan kokoonpanosta. Tiia Raki jatkaa, mutta
esim. Ilari Katajamäki ja Minna Välimäki eivät jatka. Myöskään kampuspuheenjohtaja
Heikki Räihä ei aio jatkaa puheenjohtajana, mutta saattaa hakea kampusvaliokuntaan.
Räihä myös jatkaa kampussiirtoa käsittelevien asioiden parissa, jos siihen on tarvetta.
Todettiin, että ISYY:n hallitukseen ei välttämättä hae ketään savonlinnalaista, jolloin
kampuspuheenjohtajaksi tulee joensuulainen opiskelija. Keskusteltiin siitä, saadaanko
myöskään
äänivaltaista
kampusvaliokuntaa
kasaan.
Kunkin
ainejärjestön
varapuheenjohtaja on automaattisesti kampusvaliokunnan jäsen, mutta asiassa ollaan
aiemmin oltu joustavia. Ainejärjestöiltä kuitenkin toivotaan edustusta.
Puheenjohtaja kertoi, että Joensuun Ellille on jätetty noin 300 asuntohakemusta
Savonlinnasta. Hakemuksia pitäisi kuitenkin olla 50-150 enemmän. Todettiin, että osalla
niistä opiskelijoista, joiden voidaan olettaa siirtyvät Joensuuhun, saattaa olla muita
suunnitelmia esim. aikomus hakea muualle opiskelemaan. Toivotaan, että kaikki hakevat
asuntoa Elliltä varmuuden vuoksi, sillä asuntoa ei tarvitse ottaa vastaan. Pyritään
selvittämään, kuinka moni opiskelija todellisuudessa ei ole hakenut asuntoa, vaikka on
siirtymässä Joensuuhun. Tiedotetaan asiasta tehokkaammin.

11 §

Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta

Päätös:

Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta Kampusvaliokunnan Facebook-ryhmässä.
Ehdotuksena ovat 8. 9. 13. tai 14.11.

12 §

Kokouksen päättäminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:44

________________________________
Puheenjohtaja Heikki Räihä

________________________________
Sihteeri Liisa Kainulainen

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Ilari Katajamäki

________________________________
Pöytäkirjantarkastaja
Minna Välimäki

