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Vapaa-ajan jaoston kokous 1/2021 

Aika: Maanantaina 22.2.2021 klo 17 

Paikka: Etäkokous/ Hangouts Meet 

Paikalla: Laura Tolppa   Pj 

  Anni    Godis 

  Elena   Godis   

  Henri   Optimi 

  Marko   Varnitsa 

  Verneri    Echo 

  Suvi    Echo 

  Saara    Kotex 

  Elli    Kotex 

  Severi    Praxis  

  Laura    Tombolo 

  Anssi    Tombolo 

  Jere   Tombolo 

  Johannes   Tombolo 

  Niklas Leinonen  ISYY, sihteeri 

  Jimi Viita-aho  ISYY 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:05 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esitys:  Todetaan kokous laillisti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Esityksen mukaan 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys:  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. 

Päätös: Ei valita pöytäkirjantarkastajia tai ääntenlaskijoita 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esitys:  Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös: Esityksen mukaan 

5. Esittäytymiskierros ja ilmoitusasiat 

Asia:  Paikalla olevien toimijoiden esittäytyminen ja ISYYn kuulumiset. 

Esitys:  Käydään läpi lyhyt esittelykierros. Merkitään keskustelu tiedoksi.  

 ISYY kertoo ajankohtaiset kuulumiset. 

 Laura on puheenjohtajana jaoston lopettamiseen asti. 

 Jaoston 2021 toimijoista suuri osa on uusia hallituslaisia. 
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 Osallistujat pääosin ainejärjestöjen tapahtuma- ja/tai liikuntavastaavia. 

 Kerrotaan ISYYn kuulumisia esityslistan edetessä. 

Päätös: Käytiin läpi esittelykierros 

6. Vapaa-ajan jaoston viime vuosi tiivistettynä 

Asia:  Vuonna 2020 vapaa-ajan jaoston toiminta oli vähäistä, sillä korona muutti paljon suunnitelmia. 

 Jaosto kokoontui säännöllisesti etäkokouksiin ja auttoi etäwapun sekä kaupunkisuunnistuksen 

 järjestämisessä. Jaosto järjesti ISYY:n joulumielen kohotus- kalenterin Instagramissa.   

Esitys: Kirjataan asia tiedoksi 

Päätös: Esityksen mukaan 

7. ISYYn organisaatiomuutos 

Esitys: Esitellään organisaatiouudistusta ja jaoston lakkautuksen aikataulu. Esitellään tulevia tiimijakoja.  

Päätös: Esiteltiin organisaatiouudistusta järjestökoulutuksen diasarjan avulla. Uudistus astuu voimaan 1.4. 

8. ISYYn kevät 2021 

Asia:  Käydään läpi ISYYn kevään toimintaa (Liikuntailtapäivä, järjestöpäivät, kerhotoiminta, 

 Discord-kanava). Muistutetaan mieliin, että mitä jäsenet voivat lainata ISYY:ltä. 

Esitys:  Kevään liikuntailtapäivä on peruttu, järjestöpäivät järjestetään viikonlopun yli kestävänä 

 tapahtumana 7.-14.4.2021 (7.-9. Kerhot ja kampusjärjestöt; 12.-14.4. Ainejärjestöt). 

 Kerhotoiminta on Joensuussa ollut tauolla koko kevään, jatkumisesta ei ole tietoa vielä. 

 ISYY elvyttää epävirallista Discord-kanavaa peliperjantaiden merkeissä. 

Päätös: Kirjataan tiedoksi 

9. Etätapahtumaideoiden vaihtamista 

Asia:  Jaosto voi vapaasti kertoa ideoita järjestämistään tapahtumista ja niiden toteutuksesta. Mietitään 

 myös yhdessä tapahtumien siirtämistä ja tulevaa syksyä.  

Esitys: Keskustellaan etätapahtumien järjestämisestä 

 Mahdollisia ajatuksia esim. Discord, Kahoot.it 

 Tapahtumien viestinnässä kannattaa hyödyntää useita alustoja ja toistoa. 

 Keskiviikkokävelyt (Kotex) =  hallituksesta pari "ulkoiluttajaa" vetämässä kävelyä.  

Makkaranpaistoa, pulkkamäkeä, talviolympialaiset (Godis) suunnitelmissa, lisäksi haalarimerkkien 

 ompeluilta zoomissa 

Etänä mielestäni toimi aika hyvin toi Savo-Karjala Excu (Johannes). Eihän se sitä oikeeta korvaa 

mitenkään, mutta etätapahtumaksi se oli hauska. Yhteinen spotify-lista oli semmonen mitä kaikki 

kuunteli yhtaikaa ja sai lisäillä biisejä! Kaikilla serpentiinit ym haalarit päällä ja jokasella 

vappujuomat ja vappusafkat. Toimi illanistujaistyyppisesti. Kyl sai iha repeillä ja nauraa niille 

jutuille. Mutta tapahtuma myös jakoi mielipiteitä.  

Päätös: Kirjataan tiedoksi 
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10. Mitä halutaan jaoston kanssa tehdä keväällä? 

Asia:  Jaosto saa itse kertoa mielipiteen, että yritetäänkö järjestää jotain yhdessä kevään aikana. 

Esitys: Jaosto pyrkii kokoontumaan uudelleen maaliskuussa tai myöhemmin keväällä suunnitteluillan 

 merkeissä. 

Päätös: Esityksen mukaan 

11. Tuutorointi 

Asia:  Mikä tilanne ainejärjestöillä on tuutorihaun kanssa? Onko tarpeeksi hakijoita löytynyt? 

Esitys: Keskustellaan tuutorirekrystä. 

Päätös: Keskusteltiin tuutoroinnista 

12. Muut esille tulevat asiat 

Keskusteltiin tapahtumien siirtämisestä syksylle, mm. vuosijuhlia on tarkoitus siirtää ja esim. 

 biletapahtumia perua tai siirtää. 

ISYY järjestänee etäVapun tänäkin keväänä. 

SYKETTÄ palvelut keskittyvät toistaiseksi stream-tuntien järjestämiseen. 

13. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen 

Asia:  Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 

Esitys:  Järjestetään seuraava kokous maaliskuun lopussa, päivämäärä ja kokouskutsu lähetetään 

 sähköpostilistan kautta vähintään viikkoa ennen kokousta. 

Päätös: Esityksen mukaan 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:19 

 

________________________      ________________________ 

Laura Tolppa        Niklas Leinonen 

Puheenjohtaja         Sihteeri 

 


