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Kuopion kampuksen Vapaa-ajanjaoston kokous 1/2017
Aika: 27.1.2017 klo 15.00
Paikka: Lukeman kokoustila
Läsnä:

Heidi Hämäläinen, ISYY ja Socius
Heidi Malinen, Hyeena
Jiri Jäntti, Hyeena
Katri Karjalainen, Hyeena
Saara Närä, Terho
Anna Kerkkonen, Kuolo
Sampsa Lonkila, Fortis
Matti Averio, Kyykkä-kerho & Kives-kerho
Ville Eronen, Serveri
Sofia Kauppinen, Dentina
Noora Rinkinen, Retikka
Jonne Väisänen, Kulti
Heli Kuronen, Socius

PÖYTÄKIRJA

1.§

Kokouksen avaus ajassa klo 15.02.

2.§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Asia:

Sääntöjen 40 §:n mukaan jaostojen kokoukset, lukuun ottamatta järjestöjaostoa, ovat
avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille sekä työntekijöille. Jaoston jäseniä ovat
ylioppilaskunnan jäsenet kahden peräkkäisen jaoston kokouksen läsnäolokerran
jälkeen, jaoston jäsenyys raukeaa kolmen peräkkäisen poissaolokerran jälkeen. Tämän
lisäksi jaostojen jäseniä ovat hallituksen jäsenet sekä ylioppilaskunnan jäsenet, jotka
ainejärjestöt ovat nimenneet omiksi edustajikseen. Ylioppilaskunnan jaostojen
työjärjestyksen 3 §:n mukaan jaoston kokous on päätösvaltainen, jos paikalla on
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vähintään kolme jaoston jäsentä puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja mukaan
lukien.

Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan
paikallaolijat.

Päätös:

Esityksen mukaan.

3.§

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Asia:

Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen

Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Päätös:

Esityksen mukaan.

4.§

Kokouksen sihteerin valinta

Asia:

Sihteerin valinta

Esitys:

Valitaan kokoukselle sihteeri

Päätös:

Valitaan sihteeriksi Heidi Malinen.

5.§

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Asia:

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Heli Kuronen ja Noora Rinkinen.
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6.§

Ilmoitusasiat, kuulumiset ja tulevat tapahtumat

Asia:

Kuullaan ainejärjestöjen, kerhojen ja ISYY:n ilmoitusasiat, kuulumiset ja tulevat
tapahtumat

Esitys:

Hyeena: Vuoden 2017 hallitus on järjestäytynyt, 17.2. ystävänpäiväbileet puikkarissa,
Gradet 7.3., suunniteltu pornobileitä viikolle 16 yhteistyössä serverin kanssa. Avoin
tekemään yhteistyötä muiden kanssa.

Terho: Hallitus on kokoustanut ja järjestäytynyt, haalarikastajaiset tulossa
ensimmäistä kertaa koskaan, futsal-turnaus tulossa mahdollisesti, avoimin mielin
osallistuu kaikkeen.

Kuolo: Hommat hyvin vauhdissa, Club Coma liikuntailtapäivän jatkojen kanssa
päällekkäin, 24.3. speksin ensi-ilta ja näytökset siitä eteenpäin, vapulle on tulossa
keskiviikolle 26. iltaan jotain isompaa tapahtumaa, edelleen pilaamassa kaikkea.

Fortis: Hallitus järjestäytynyt, aika hiljaista tapahtumien osalta, poikkitieteelliset sitsit
tulossa 21.3., rastinpitoihin lähtee mukaan ilman muuta.

Kives/Kyykkä: Hallitussitsit (järjestöjaosto) 27.2. Paikkoja varattu 6 kpl/hallitus,
Winterfestiin rastityöntekijöitä 2 kpl, Kyykkäkerho järjestää Winterfestissä
kyykkäturnauksen (n. Klo 12-15), voittajajoukkueelle palkintona lahjakorttia. Kyykkäkerho mukana myös liikuntailtapäivässä. Kiveksellä 22.2. laskiaistapahtumaa,
terhon/serverin haalarikastajaiset samassa, hyeena myös kiinnostunut
laskiaistapahtumasta. Kives-kerho järjestää Hervannassa 24.-26-3. kaikille avoimen
excursion Penis-kerhon luo, maksaa 50€, sis. Sitsit ja majoitukset. Porukkaa mahtuu
mukaan 56 henkilöä. Vappuna perinteisiä menoja ja hauskaa tekemistä.

Serveri: Viikolla 5 maanantaina hallituksen kokous, liikuntailtapäivänä grillikauden
avajaiset. Terhon kanssa haalarikastajaiset samana päivänä, jotka mahdollisesti
järjestetään yhteistyössä Kives-kerhon kanssa Kiveksen laskiaisen yhteydessä. Myös
muuta yhteistyötä suunnitteilla, gradet ja pornot tulossa yhteistyössä muiden
järjestöjen kanssa, sekä Tahkoexcursio Sociuksen kanssa.
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Dentina: Hallituksen kokous on ollut ja uusi hallitus on järjestäytynyt, palapelit&sitsit
16.3. turistiteemalla, mahdollisesti tulossa yhteisbileet Club Coman kanssa,
vappuviikolla myös palapelit kenties tiistaina, haalarikastajaiset 1.2.

Retikka: Rusettiluistelussa on ollut kivasti porukkaa, hallituksen kokous on ollut pari
viikkoa sitten, haalarikastajaiset myös 1.2., 13.2. ystävänpäivämyyjäiset Canthialla
sekä Snellmanialla 11-14, mokkapaloja tulossa fukseilta todennäköisesti.

Kulti: Hallituksen kokous on ollut, mukana gradeissa sekä poikkitieteellisillä sitseillä
21.3., uusi hallitus on intoa täynnä ja aktiivisia ihmisiä löytyy.

Socius: Hallitus on kokoustanut ja järjestäytynyt jo pari viikkoa sitten,
haalarikastajaiset 31.1., talviolympialaiset tulossa serverin kanssa yhteistyössä 14.3.
pienimuotoisena testitapahtumana, ensi vuonna mahdollisesti poikkitieteellistä
tapahtumaa, 22.2 poikkitieteelliset sitsit tulossa lukemalla ja omat kevätsitsit myös
21.3., Poikkitieteellinen Wabunmetsästys ja Kewätkarkelot tulossa myöhemmin
keväällä.

ISYY: Järjestäytynyt kampusvaliokunnan kanssa tiistaina, puhuttu liikuntailtapäivästä,
ei ole vielä mitään suurempia kuulumisia, vappua kohti tulossa lisää.

Päätös:

Esityksen mukaan.

7.§

Tapahtumakalenteri

Asia:

Tapahtumakalenterin käyttäminen

Esitys:

Käydään läpi tapahtumakalenterin käyttöönotto.

Päätös:

Yritetään ottaa aktiivisesti käyttöön.

8.§

Liikuntailtapäivän jatkot 14.2
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Asia:

Liikuntailtapäivää vietetään 14.2. Tarkoituksena on järjestää ISYY:n puolelta jatkot
Ilonassa, johon tarvitaan järjestelyapua. Käydään läpi tapahtuman sisältöä.

Esitys:

Tulossa 4kpl rasteja joille tarvitaan rastin vetäjät, sekä 2kpl beerbong-pöytiä, joille
tarvitaan pelinohjaajat. Vapaaehtoisille tästä palkkiona drinkkilippuja sekä ilmainen
narikka. Valitaan vapaaehtoiset.

Päätös:

Rastinpitohalukkaita: Heidi Malinen, Katri Karjalainen, Jiri Jäntti, Saara Närä, Reeta
Pussinen, Kalle Karhunen, Jonne Väisänen ja Noora Rinkinen kokouksen osallistujista.
Muiden halukkaiden mahdollista tulla pitämään rasteja. Rastinpitäjiä infotaan pian
lisää.

9.§

Eukonkannon Appro

Asia:

ISYY:llä mahdollisuus osallistua Eukonkannon Approon kevätpuolella. Asiasta
enemmän kertoo Terhon Saara Närä.

Esitys:

Päätetään osallistumisesta Eukonkannon Approon. Jos osallistumme, päätetään
mahdolliset vapaaehtoiset järjestelyihin.

Päätös:

Päätetään alustavasti lähteä mukaan, 26.5. Kuopion torilla ja järjestetään iltabileet.

10.§

Muut esille tulevat asiat

Esitys:

Hyeenan ystävänpäiväbileiden julisteita toivotaan jaettavaksi.

Päätös:

Esityksen mukainen.

13.§

Seuraava kokous

Asia:

Seuraavan kokouksen ajankohta
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Esitys:

Jaoston puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle maalis-huhtikuun 2017 aikana.

Päätös:

Esityksen mukainen.

14.§

Kokouksen päättäminen ajassa klo 16.16

__/__ ______/__ ____

Puheenjohtaja

__/__ ______/__ ____

Sihteeri

__/__ ______/__ ____

Pöytäkirjantarkastaja

__/__ ______/__ ____

Pöytäkirjantarkastaja
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