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________________________________________________________________________

Kuopion kampuksen Vapaa-ajanjaoston kokous 11/2017
Aika: 29.11.2017 klo 14.00
Paikka: Lukeman kokoustila
Läsnä:
Heidi Hämäläinen, ISYY, Socius
Matias Saastamoinen, ISYY
Henri Hakkarainen, ISYY
Antti Hiltunen, Serveri
Jiri Jäntti, Hyeena
Eelis Komulainen, Fortis
Katri Karjalainen, Hyeena
Jonne Väisänen, Kulti
Sofia Kauppinen, Dentina
Leevi Ruuttunen, Dentina
Liisa Hännikäinen, Dentina
Noora Rinkinen, Retikka
Tiia Vuorenmaa, Retikka
Matti Averio, Kives-kerho, Kyykkä-kerho, Kyylä-kerho

PÖYTÄKIRJA

1.§

Kokouksen avaus ajassa 14.07.

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:

Esitetään sihteeriksi Henri Hakkaraista.

Päätös:

Esityksen mukaan

5.§

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Asia:

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.
Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi Katri Karjalaista ja Jiri Jänttiä.
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Päätös:

Esityksen mukaan.

6.§

Ilmoitusasiat ja kuulumiset

Asia:

Kuullaan ainejärjestöjen, kerhojen ja ISYY:n ilmoitusasiat ja kuulumiset

ISYY: Ollut hiukan hiljaista vapaa-ajan jaoston suhteen. Toimintasuunnitelma vuodella
2018 toimitettu ISYY:lle. Toimintasuunnitelmaan on pohdittu muun muassa ensi
vuodelle kerhojen mukaan saamista paremmin. Tapahtumakalenteri on toiminut.
Liikuntailtapäivän jatkoista ensi vuodelle ei vielä tietoa. Eukonkannon approsta ollut
alustavia suunnitelmia ensi vuodelle. Itsenäisyyspäivänä klo 18 lukemalla
itsenäisyyspäivän vastaanotto ja glögiä ja itsenäisyysjuhlia. Myös itsenäisyyspäivänä
kulkue ja kunniavartiosto klo 8 aamulla.

Serveri: Kuuluu vapaa-ajan osalta hyvää. Uutta hallitusta valittu. Uusi noheva
liikuntavastaava valittu, todettu saunassa. Keväällä yhteisiä tapahtumia Kultin ja
Hyeenan kanssa; Gradet. Ollut paljon poikkitieteellistä toimintaa sitsien suhteen sekä
Tahkofesteille ollaan lähdössä innolla. Kävivät pelaamassa kuplafutista Sociuksen
kanssa, oli lystiä. Oli vuosijuhlat ja ne onnistuivat hyvin.

Fortis: Pikkujoulusitsit tulossa 7.12. 12.1 viinijuhlat tulossa, jatkoina opiskelijastartti.
Menneet tapahtumat menneet hyvin. Ensi maanantaina tulossa joulukorttien väsäys.
Ollut tahkoexcu, risteily, vuosijuhlat, beerpong, haalarikastajaiset, tuutorkostajaiset.
Kaikki muut tapahtumat menivät hyvin mutta tahkoexcursio oli taas kokeilu.
Veljeskunnalla tulossa lippumarssi.

Hyeena: Kuuluu hyvää, on tehty syksyn mittaan paljon tapahtumia.
Pikkujouluvuosijuhlasitsit olivat viime viikolla Hygge Brossa, hyvin onnistuivat. Ollut
excuja ja tulossa jouluristeily. Keväällä tarkoitus pitää 16.2 juhlat Kultien ja Humakin
kanssa puikkarissa. Tahkofestit eivät ole innostaneet jäseniä, hinta on niin kova sekä
infoaminen tapahtumasta on ollut huonoa. Vappuna tulossa taas todennäköisesti
hoplop-bileet samalla konseptilla kuin kuluneenakin vuonna. Lokakuussa järjestettiin
valtakunnallinen tapahtuma Fysikerfest, johon osallistui pari sataa fyysikkoa ympäri
Suomea. Onnistui hyvin ja tuli hyvää palautetta.

Kulti: Kuuluu hyvää. Eilen oli mustajoulu. Tahkofestin suhteen ei tietoa onko porukkaa
menossa. Hyeenan ja Humankin kanssa helmikuussa sitsit ja juhlat. Serverin kanssa
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yhteiset sitsit keväällä. Gradet keväällä. Syksyn tapahtumat mennyt hyvin. Todella
aktiivinen fuksikerta tänä vuonna. Fuksisitsit Terhon, Retikan ja Serverin kanssa oli.

Dentina: Uusi hallitus valittu, uusia hallituksen jäseniä jo nyt paikalla. Starttibileet
olivat syksyn alussa. Järjestetty perinteisiä syksyn tapahtumia. Tulossa 5.12 Niirsbyappro. Itsenäisyyspäivänä oma katsomo linnanjuhlia varten. Tahkolle ovat lähdössä.
Pallomeri palapelit menivät marraskuussa hyvin. 29.11 Masquerade palapelit.
Tammikuussa
pyjama
teemalla
palapelit.
Viikonloppuna
sporasitsit
hammaslääkäripäivillä. Oli myös vuosijuhlat ja pikkujoulut.

Retikka: Perinteisiä tapahtumia ollut. Neljän tähden illallinen tapahtuma järjestettiin
taas syksyllä. Ollut kastajaiset, kostajaiset, fuksisitsit ja kuplafutista. 29.11
pikkujouluvuosijuhlat ja jatkot Masquerade palapelit. Rusettiluistelu tulossa
helmikuussa, jatkot taas poikkitieteellisesti palapelien kanssa yhdessä. Tahkofesteillä
lähdössä omaan mökkiin.

Socius: Uusi hallitus valittu ja ensi vuoden strategiaan on luotu pykälä tasa-arvosta ja
häirinnästä. Syksy on mennyt kivasti, on ollut paljon tapahtumia. Esimerkiksi
kastajaiset, laulukirja julkaistu ja julkaisusitsit. Vuosijuhlat oli, menivät hyvin. Sillis
tiukanlinnalla, oli paljut ja muut. Sosiopaatti oli alkuviikosta. Tammikuussa tulossa
back to basics ja kostajaiset. Tahkofestille ollaan lähdössä. On markkinoitu paljon
mutta hinta on noussut kynnykseksi. Vapun aikaan tulossa perinteiset tapahtumat
(Wabun metsästys ja Kewätkarkelot).

Preemio ja Kuolo eivät päässeet paikalle. Kuolon kolmas vuosikurssi ollut mukana
herkkuappron järjestämisessä.

Kyylä: Lanit isänpäivä viikonloppuna Lukemalla. Tulossa talvilanit tammikuussa
Siilinjärven metsässä. Hyvin onnistuneita tapahtumia tähän mennessä.

KYYKKÄ: Rikottiin viime talvena karttu, mutta pelikamoja riittää. Sai kutsun
akateemisen kyykän PRO-sarjaan 10.2. Mukana Winterfestissä ensi vuonna
kyykkäturnauksen merkeissä.

KIVES: Vappusitsit viime viikolla, olivat hyvät ja sää oli erittäin vappuinen. Osallistujille
äärimmäiset kustannustehokkaat. Kampusralli siirtyi keväälle. Tulossa myös laivasitsit
keväälle sekä torisitsit vappuna 25.4.
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*Sampsa Lonkila (Fortis/Fagots) saapui kello 15:04.

Fa-gots: Farmasian miehillä menee hyvin. Tour de Valkeisella ei paljon osallistujia.
Bulkkiolut tutkimus järkätty.

Yleisiä kuulumisia liittyen Tahkofestiin:

Tahkofest herätti paljon keskustelua kaikkien ainejärjestöjen edustajien kesken. Kaikki
samaa mieltä siitä, että hinta on kallis opiskelijoille ja infoaminen tapahtumasta on
ollut tähän mennessä epäselvää ja hajanaista. Toiveena oli tiivis infopaketti
tapahtumasta, sillä tieto täytyy etsiä liian monen mutkan kautta. Esimerkiksi facebook
tapahtumat olisi hyvä yhdistää yhdeksi tapahtumaksi.

Esitys:

Kuulumiset kuultu.

Päätös:

Esityksen mukaan.

7.§

Puheenjohtajan valinta

Asia:

Valitaan puheenjohtaja kaudelle 2018

*Olli Auvinen (ISYY) saapui kello 15:16

Esitys:

Puheenjohtaja ehdokkaiksi esitetään Henri Hakkaraista ja Matti Averiota. Esitetään
äänestystä suoritettavaksi suljetulla lippuäänestyksellä.

Päätös:

Suljetun lippuäänestyksen perusteella edustajistolle esitetään Kuopion vapaa-ajan
jaoston puheenjohtajaksi Henri Hakkaraista ja varapuheenjohtajaksi Matti Averiota.
Äänet jakautuivat seuraavasti: Henri Hakkarinen/9 ääntä ja Matti Averio/7 ääntä.
Äänestysliput on toimitettu ISYY:n Kuopion toimistolle mahdollista myöhempää
tarkistusta varten.
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8.§

Muut esille tulevat asiat

Esitys:

Keskustelua Puikkarin jälkeisestä elämästä. Keskustelussa vaihtoehtoja Ilona ja
Apteekkari. Lukeman varauksia voi tulla enemmän ja ne voivat ruuhkautua Puikkarin
poistuessa kuvioista.

Päätös:

Esityksen mukaan.

9.§

Seuraava kokous

Asia:

Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys:

Jaoston puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle tammi-helmikuussa.

Päätös:

Esityksen mukaan.

10.§

Kokouksen päättäminen ajassa 15:34.

__/__ ______/__ ____

Puheenjohtaja

__/__ ______/__ ____

Sihteeri

__/__ ______/__ ____

Pöytäkirjantarkastaja
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__/__ ______/__ ____

Pöytäkirjantarkastaja
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