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Kuopion kampuksen Vapaa-ajan jaoston kokous 1/2018
Aika: 22.1.2018 klo 16.00
Paikka: Lukeman kokoustila
Läsnä:
Henri Hakkarainen, vapaa-ajanjaoston puheenjohtaja
Roosa Hänninen, järjestöasiantuntija
Hanna Saarelainen, ISYY
Heidi Hämäläinen, ISYY
Roope Sepponen, Kuolo
Milla-Riina Gronoff, Kuolo
Antton Raschka, Socius
Ville Eronen, Serveri
Anniina Kopsa, Serveri
Matti Averio, Serveri
Jonne Väisänen, Kulti
Henna Tynjälä, Kulti
Janika Kinnunen, Terho
Kia Honkanen, Terho
Jiri Jäntti, Hyeena
Essi Kirveskari, Hyeena
Tiia Vuorenmaa, Retikka
Eelis Komulainen, Fortis
Liisa Hännikäinen, Dentina
Aapo Halme, KYT
Gregory Suszko, Nuotin vieressä

ESITYSLISTA

1.§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.02

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 vähintään kolme jaoston jäsentä puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja
mukaan lukien.

Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan
paikallaolijat.

Päätös:

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

3.§

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Asia:

Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen

Esitys:

Hyväksytään esityslista.

Päätös:

Lisätään esityslistaan pykälä 11§ nimellä ”Eukonkannon appro 2018".

4.§

Kokouksen sihteerin valinta

Asia:

Sihteerin valinta

Esitys:

Valitaan kokoukselle sihteeri

Päätös:

Valittiin sihteeriksi järjestöasiantuntija Roosa Hänninen.

5.§

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Asia:

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Antton Raschka ja Jiri
Jäntti.

6.§

Ilmoitusasiat, kuulumiset ja tulevat tapahtumat

Asia:

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

Esitys:

Käydään läpi kuulumiset.

Päätös:
- ISYY: Hallitus on järjestäytynyt ja vuosi on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Vappu on
tulossa jo kovalla vauhdilla ja ISYYn tapahtumat sen myötä. Edustajiston kokous edessä
24.1. ja järjestökoulutus helmikuun alussa 7.2.
- Socius: Tapahtumia tulossa jo piakkoin; esim. Back to Basics, haalarikastajaiset ja sitsejä.
Vuosi lähdössä hyvin käyntiin.
- Fortis: Viinijuhlat Tiukanlinnalla onnistuivat hyvin pari viikkoa sitten. Beer pongia on
suunniteltu Ilonaan ensi syksylle.
- Serveri: Sitsit Kultin kanssa olivat onnistuneet. Gradet ja Pornot ovat tulossa, mutta päivät
vielä muotoutumassa. Haalaritilaus on vielä vaiheessa.
- Kulti: Hyeenan ja Humakin kanssa on 16.2 tulossa sitsit, joihin Liikennevalo-teemaiset
jatkot.
- Terho: Fuksien haalarikastajaiset järjestetään mahdollisesti Serverin kanssa, jos haalarit
tulisivat Servereille myös piakkoin.
- Nuotin vierestä: Uusien jäsenien hakeminen meneillään. Pieniä esiintymisiä pidetty
satunnaisesti yliopiston aulassa. Orkesterilla on kiinnostusta tulla ainejärjestöjen vuosijuhlille
esiintymään, jos kutsutaan.
- KYT: Treenailua ja esityksen valmistelua. 40-vuotta tuli täyteen viime vuonna, joten
juhlavuosi meneillään. Impro-ryhmällä vuosi toimintaa takana ja ensimmäinen esitys tänään.
Ylioppilasteatterin Impro-ryhmä mielellään myös tulossa ainejärjestöjen vuosijuhlille
esiintymään, jos pyydetään.
- Retikka: Retikka on lähdössä Tahkofestin aikaan myös porukallaTahkolle.
Ystävänpäivämyyjäiset ja Rusettiluistelu tulossa helmikuussa ja sitsit myöhemmin keväällä.
- Hyeena: Gradet ja Pornot ovat tulossa. Gradeja haluttaisiin tänä vuonna uudistaa jollain
tapaa. Sitsit Kultin ja Humakin kanssa tulossa.
- Kuolo: Comat jatkuvat. Puikkarin vetäytyminen opiskelijabileiden järjestämisestä hieman
huolettaa. Vappuaattoa ei tänä vuonna voida juhlia Vitriinillä, mutta vappu tulossa silti.
Myöhemmin keväällä tulossa ainakin ainakin ystävänpäiväsitsit, hoitosyytesitsit (28.3) ja
turvaseksibileet.
- Dentina: Pyjamasitsit järjestetty viime viikolla ja olivat onnistuneet. Myös Dentina lähtee
Tahkolle Tahkofestin aikaan. Seuraavat Palapeli-bileet tulossa 28.2. ja vapun tienoilla 24.4
vappu-Palapelit.
- KIVES: Viime vuonna järjestettiin Vabu keskellä talvea –sitsit. 22.-24.3 tulossa Kampusralli
(kierros kaikissa kampuskaupungeissa). Vappuna tulossa torisitsit 25.4 ja säämies nimitetty
vastaamaan hyvästä säästä. Syksyllä mahdollisesti tulossa laivasitsit.
- Kyykkä: Winterfestiin tulossa kyykkä-turnaus. Ilmoittautuminen käynnissä ja palkintona 50

euron lahjakortit.
- Kyylä: Lanit tulossa helmikuussa 16.-18.2 Ystävyyden majalla. Hinta on 20€ ISYYn
jäsenille ja konepaikkoja on 8 vielä jäljellä.

7.§

Kuopion Vapaa-ajan jaoston varapuheenjohtajan valinta

Asia:

Kuopion Vapaa-ajan jaoston varapuheenjohtajan valinta

Esitys:

Valitaan Kuopion vapaa-ajan jaostolle varapuheenjohtaja

Päätös:

Heidi Hämäläinen esitti varapuheenjohtajaksi Matti Averiota. Hyväksyttiin
Heidin esitys.

8.§

Toimintasuunnitelman 2018 läpikäyminen

Asia:

Toimintasuunnitelman 2018 läpikäyminen

Esitys:

Käydään läpi yhdessä vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa vapaa-ajan
jaostolle

Päätös:

Keskusteltiin, että toimintasuunnitelmassa isona osana on kerhojen aktivointi
mukaan vapaa-ajanjaostoon. Kerhojen edustajia saapuikin mukavasti paikalle
jo ensimmäiseen kokoukseen.

Päätettiin, että ideoita vapaa-ajanjaoston toiminnan suhteen voi kirjoitella
lisää vapaa-ajanjaoston Facebook-ryhmään.

9.§

Tapahtumakalenteri

Asia:

Tapahtumakalenterin käyttäminen

Esitys:

Käydään läpi tapahtumakalenterin käyttöönottoa ja toimintaa

Päätös:

Tapahtumakalenterin käytön ohjeet on lähetetty vapaa-ajanjaostolle ja osa
ottanutkin sen käyttöön. Keskusteltiin siitä, että ainejärjestöjen edustajien olisi
tärkeää lisäillä omia tapahtumiaan kalenteriin heti, kun päivä on päätetty, jotta
mahdollisilta päällekkäisyyksiltä vältytään.

10.§

Liikuntailtapäivän jatkot 13.2

Asia:

Liikuntailtapäivän jatkot 13.2

Esitys:

Keskustellaan ja päätetään siitä järjestetäänkö liikuntailtapäivän jatkoja tänä
vuonna

Päätös:

Viime vuonna liikuntailtapäivän jatkot eivät olleet menestys ja tänä vuonna
samalle viikolle sattuu pari muutakin isoa tapahtumaa. Keskusteltiin siitä, että
Joensuussa Liikuntailtapäivän jatkot tulee olemaan taas iso tapahtuma, joten
halutessaan ainejärjestöt voivat excuilla sinne Kuopiosta. Päätettiin, ettei
Kuopiossa järjestetä omia liikuntailtapäivän jatkoja vuonna 2018.

11.§

Eukonkannon appro 2018

Asia:

Eukonkannon appro 2018 –tapahtumaan tarvitaan järjestäjä.

Esitys:

Mietitään, ottaisiko vapaa-ajanjaosto jossain määrin vastuuta tapahtumasta.

Päätös:

Keskusteltiin siitä, että viime vuonna vapaa-ajanjaosto markkinoi tapahtumaa
ja oli mukana järjestelyissä tapahtumapäivänä. ProAgrian hanke tapahtumalle
on loppunut, joten tämän vuoden tapahtumalle ei ole järjestäjää tai erillistä
rahoitusta. Sykettä ei ole lähdössä järjestämään tapahtumaa, mutta on
lupautunut auttamaan markkinoinnissa. Myös Kuopion kaupunki on tarjonnut
mahdollisuutta olla taustatukijana, mutta ei pääjärjestäjänä. Viime vuonna
Kuopion kaupunki tuki tapahtumaa pienellä summalla. Savotta linjannut tänä
vuonna, että ainejärjestöt voisivat ottaa enemmän vastuuta tapahtuman
järjestämisestä. Viime vuonna palkintoina oli osallistuminen ilmaiseksi
Sonkajärven Eukonkannon MM-kisoihin.

Henri menossa tapahtumaan liittyvään palaveriin helmikuun alussa, jonka
jälkeen tapahtumasta tiedetään enemmän. Päätetään siis, että tapahtumaan
osallistumista mietitään vielä myöhemmin.

12.§

Muut esille tulevat asiat

- Vapaa-ajanjaoston kahvitteluhetki voitaisiin järjestää kokousten välisellä ajalla. Henri laittaa
Doodlea jaostolle sopivasta ajankohdasta.
- Matti Averio koostanut sivuston, joka kerää Facebookista kaikki tapahtumat kokoon yhteen
paikkaan. Linkki jaetaan vapaa-ajanjaostolle. Facebookissa.

13.§

Seuraava kokous

Asia:

Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys:
aikana.

Jaoston puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle maalis-huhtikuun 2018

Päätös:
Henri
ajankohdasta.

14.§

lähettää

myöhemmin

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16.55.

__/__ ______/__ ____

Puheenjohtaja

__/__ ______/__ ____

Sihteeri

__/__ ______/__ ____

Doodle-kyselyn

seuraavan

kokouksen
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