ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 13.4.2017
________________________________________________________________________

Kuopion kampuksen Vapaa-ajanjaoston kokous 3/2017
Aika: 13.4.2017 klo 10.00
Paikka:

Lukeman kokoustila

Läsnä:
Heidi Hämäläinen, Socius ry
Heli Kuronen, Socius ry
Jiri Jäntti, Hyeena ry
Katri Karjalainen, Hyeena ry
Saara Närä, Terho
Ville Eronen, Serveri ry
Sofia Kauppinen, Dentina ry
Rosa Sinisalo, Hyeena ry
Jonne Väisänen, Hyeena ry
Noora Rinkinen, Retikka ry
Matti Averio, KIVES-kerho & Kyykkä-kerho
PÖYTÄKIRJA

1.§

Kokouksen avaus ajassa klo 10.08.

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
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:

Ehdotetaan sihteeriksi Heli Kurosta.

Päätös:

Valitaan sihteeriksi Heli Kuronen.

5.§

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Asia:

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Katri Karjalainen ja Jiri Jäntti.

6.§

Varapuheenjohtajan valinta

Asia:

Valitaan jaostolle varapuheenjohtaja.

Esitys:

Esitetään varapuheenjohtajaksi Ville Erosta.

Päätös:

Valitaan jaoston varapuheenjohtajaksi Ville Eronen.

7.§

Ilmoitusasiat ja kuulumiset

Asia:

Kuullaan ainejärjestöjen, kerhojen ja ISYY:n ilmoitusasiat ja kuulumiset

Esitys:

Hyeena: Hyvää kuuluu, vappu tulee (eikä lopu!).

KIVES & Kyykkä: Vallan mainiota kuuluu, reissu Hervantaan meni hyvin. Maanantaiiltana oli telttasitsit. Kyykkäkerholle kuuluu hieman hiljaisempaa, Winterfestissä
kyykkäturnaus meni myös hyvin. Kyykkäkerhoon toivottaisiin uusia jäseniä.

Terho: Kaikkea pienimuotoista, ovat käyneet lasersotimassa. Haalarikastajaiset
Serverin ja Restojen kanssa menivät hyvin.

Socius: Hyvää kuuluu, Tahkolla käyty rymyämässä Servereiden kanssa, mukana oli
myös muutama poikkari. Jonnet ei muista-sitsit sekä Kevätsitsit menivät hyvin, vaikka
Kevätsitseillä osallistujamäärä oli pienempi. Vappua, Wabunmetsästystä sekä
Kewätkarkeloita odotellessa.

Serveri: Tahko meni hyvin, samoin haalarikastajaiset, Gradet ja Pornot.

Dentina: Palapelisitsit, Työtapaturmasitsit ja Tahkon reissu menneet hyvin. Kokeiltu
kuplafutista ja käyty Mysteerihuoneella, kumpikin olleet mukavia kokemuksia.

Kulti: Menee hyvin, huone muutti paikkaa eilen (Cafe Snellarin takana olevassa
pommisuojassa). Gradet oli ja meni. Fitness-sitsit olivat menestys. Ensi syksyn fukseille
tulisi istuttaa idea siitä, että Kulti ja Hyeena ovat parhaita kavereita, aiemmin mennyt
toisin päin, mikä on tuntunut vähän ikävältä. Uusi logo tulossa.

Retikka: Fitness-sitsit ja Ystävänpäivämyyjäiset menivät hyvin. Myöskin Tahkon reissu
oli onnistunut, vaikka osallistujia oli vain 11. Liikuntatapatumana ollut tramppaareena. Kulttuuritapahtumana saatu lippuja KuoLOn speksiin.

ISYY: Hyvää kuuluu, vappujärjestelyt kovassa käynnissä. Järjestöpäivät menivät ihan
hyvin. Esille nousi, että tulevaisuudessa järjestöpäivien funktiosta voisi paremmin
infoilla, sillä tapahtumana se on herättänyt kummastusta. Opiskelijat eivät oikein
ymmärrä, mitä varten ne järjestetään.

Päätös:

Esityksen mukaan.

8.§

Tulevat tapahtumat ja Wappu

Asia:

Käydään läpi tulevia ja wapun ajan tapahtumia

Esitys:

Hyeena: La 22.4: Neulamäkisuunnistus klo 15, kaikki tervetulleita. Ti 25.4: KäraÅke klo
19, karaoketapahtuma Hunterissa. 26.4: Vappumölkky Kultin kanssa Valkeisella klo 17.
To 27.4: Hoplop-bileet yhteistyössä Kiveksen kanssa, aikataulu on vielä auki. Viime
keväänä Hoplop ei ollut innostunut yhteistyöstä, mutta tänä vuonna päästiin
sopimukseen. Poliisilta haettu luvat sekä tapahtumaan hankittu järjestyksenvalvojat
yms. Järjestelyt vielä hieman ajatuksen tasolla, mutta käytännön valmistelutkin
vauhdissa. La 29.4: Kapina Kuopio niille, jotka eivät saaneet lippuja Savo-Karjalalle,
aikataulu vielä hieman auki. Kierrellään Männistöä, Kelloniemeä ja muita
kaupunginosia paikallisbusseilla. 30.4-1.5: Muikkis Valkeisella yöllä klo 4.00, tarjolla
pientä purtavaa. Paljon siis tapahtumia tulossa, ja Hyeenat tulevat varmasti muidenkin
tapahtumiin. Kaikki kaikkialle tervetulleita. 10.5: Mahdollisesti Lätkäsitsit Puikkarissa.

Kyykkä: Kyykällä ei tiedossa mitään.

KIVES: Wabubasi tulee taas. Wabubasi tekee juomisesta tavoitteellista. Tänä vuonna
Hoplop-bileisiin sidottu. Kives järjestää vappusitsit 21.4. Lukemalla. Jos tulet
Hoplopiin, on etuajo-oikeus myös vappusitseille.

Terho: 25.4: Kevätkokous ja jatkot Apteekkarissa tai Freetimessa, jatkot mahdollisesti
poikkitieteelliset. Muiden tapahtumiin osallistumista. 30.4: Terho & Retikka sekä

mahdollisesti Preemio järjestävät kellaribileet. Tapahtumaa ei sen enempää
mainosteta, sillä tila on pieni ja tapahtuma on suunnattu lähinnä jäsenistölle.

Socius: 19.4: Wabunmetsästys klo 16, joukkuepasseja myyty hyvin. Toivotaan hyvää
keliä. La 22.4: Kewätkarkelot klo 21, lippuja ei mennyt ihan niin hyvin mutta ihan
mukavasti kuitenkin. Lippuja mahdollista ostaa myös ovelta.

Serveri: 30.4: Vappuna jäsenistölle tarkoitettu ’’rinkirunkkaus’’-tapahtuma. Muiden
ainejärjestöjen tapahtumissa pyörimistä. Osallistutaan Hyeenan & Kultin
Vappumölkkyyn Valkeisella.

Dentina: 24.4: Palapelit vol. 6, teemana mahdollisesti sirkus. KuoLOn Amazing Race
tulossa 26.4. mahdollisesti Gladiaattoripäivien tilalle? Vappusitsit tulossa omalle
porukalle. Vitriinin vappu KuoLOn kanssa. Dentinan oma vappubrunssi vappuviikolla.

Kulti: 24.4: Vappumölkky Hyeenan kanssa Valkeisella klo 17. 28.4: Kultin
vappukaraoke Apteekkarissa, joka on suunnattu omalle jäsenistölle. Tumalan
hautajaiset tulossa, jatkot mahdollisesti Passionissa. Alumnipiknik suunnitteilla
vappupäivälle. Tiedustellaan, olisiko kiinnostusta järjestää piknik ISYY:n vappubrunssin
yhteydessä Lukemalla.

Retikka: 30.4: Terhon ja mahdollisesti Preemion kanssa kellaribileet omalle
jäsenistölle

ISYY: 29.4: Savo-Karjala Excursio klo 12, jatkot Ilonassa klo 22. 30.4: Dentinan
hampaanpesu klo 13:00 ja sivistykseen vihkiminen 14:00, myöhemmin perinteinen
allastapahtuma torilla klo 17.30.

Päätös:

Esityksen mukaan.

9.§

ISYY:n poikkitieteellinen Wappubrunssi

Asia:

Keskustellaan wappubrunssin järjestämisestä

Esitys:

Kampusvaliokunnan kokouksessa tuli esille, että tänä vuonna vapaa-ajanjaosto
järjestää virallisen vappubrunssin vappupäivänä 1.5 klo 12. Paikkana toimii Lukema,
jossa sään ollessa huono on myös mahdollisuus viettää aikaa sisätiloissa.
Wappubrunssi on omakustanteinen, mutta Lukemalla on mahdollisuus säilyttää ruokia
ja juomia jääkaapissa sekä käyttää keittiötä muutoinkin. Myös wc ja
äänentoistojärjestelmä ovat käytössämme. Toiveena olisi, että tähän saataisiin
mahdollisimman moni ainejärjestö mukaan ja tapahtuman mainostaminen tapahtuisi
yhteisesti, jotta tapahtuma saavuttaisi mahdollisimman suuren yleisön. Brunssin
yhteyteen on myös mahdollista kehittää oheistoimintaa.

Päätös:

Brunssi ei saanut suurta innostusta ainejärjestöjen keskuudessa, mutta tapahtuma
järjestetään silti perinteen mukaan. Heidi tekee Facebook-tapahtuman, jota toivotaan
jaettavan ainejärjestöjen jäsenille. Mahdollisesta siivoukseta huolehditaan paikalla
olevalla vapaa-ajanjaoston porukalla. Jos intoa riittää tapahtumapäivänä, luvassa
mahdollisesti oheistoimintaa, kuten mölkkyä.

10.§

Eukonkannon Appro

Asia:

Kuullaan Eukonkannon appron asian etenemisestä. Asiasta kertoo Saara Närä.

Esitys:

Järjestetään 26.5. klo 14-18. Kuopion kaupungin Kevätkauden avajaisten yhteydessä,
järjestelyihin osallistuu myös Savotta. Klo 12 alkaa joukkueiden ilmoittautuminen.
Jatkobileet järjestetään Bar Nousussa. Järjestelyihin on lupautunut Sofia Kauppinen,
Noora Rinkinen, Heidi Hämäläinen, Katri Karjalainen, Rosa Sinisalo, Jonne Väisänen,
Jiri Jäntti ja Heli Kuronen, mutta muutkin vapaaehtoiset ovat tervetulleita. Autetaan
radan rakentamisessa, ohjeistetaan osallistujia ja tehdään mahdolliset juonnot sekä
kisan päätteeksi puretaan rata. Palkkioksi aherruksesta saa Viking Linen
risteilylahjakortin, haalarimerkin, vapaan pääsyn jatkoille sekä drinkkilippuja.
Ainejärjestöt voivat aloittaa tapahtuman mainostamisen Vapun jälkeen. Tapahtuma
on suunnattu lähinnä korkeakouluopiskelijoille.

Päätös:

Esityksen mukaan.

11.§

Muut esille tulevat asiat

Esitys:

Ei mitään esille tulevaa.

Päätös:

Esityksen mukaan.

12.§

Seuraava kokous

Asia:

Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys:

Jaoston puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle syys-lokakuun 2017 aikana.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

13.§

Kokouksen päättäminen ajassa 11.25.

__/__ ______/__ ____

Puheenjohtaja

__/__ ______/__ ____

Sihteeri

__/__ ______/__ ____

Pöytäkirjantarkastaja

__/__ ______/__ ____

Pöytäkirjantarkastaja

