ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 12.4.2018
________________________________________________________________________

Kuopion kampuksen Vapaa-ajan jaoston kokous 2/2018
Aika: 12.4.2018 klo 14.30
Paikka: Lukeman kokoustila
Läsnä: Liitteenä.

ESITYSLISTA

1.§

Kokouksen avaus ajassa 14.32.

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 laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3.§

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Asia:

Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
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Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

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 Henna Tynjälä ja Teresa
Rikkonen.

6.§

Ilmoitusasiat ja kuulumiset

Asia:

Kuullaan ainejärjestöjen, kerhojen ja ISYYn ilmoitusasiat ja kuulumiset

Esitys:

Kirjataan ylös ilmoitusasiat ja kuulumiset.

Päätös:
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ISYY:
Savo-Karjalan lipunmyynti täytyy järjestää ensi vuonna niin, että jokainen voi ostaa 1
+ 1 lippua. Jonotuslistasta tehdään ensi vuonna virallinen. Busseja koitetaan ensi vuonna hankkia
jo suoraan pari enemmän.
Yhdenvertaisuuskoulutus ollut ja kannanottoa Kuopaksen tilanteesta tehty. Järjestöpäivät pidettiin
tänään. GDPR-juttuja ollut meneillään myös.
Kulti:
Tapahtumat olleet suosittuja ja tämä yllättänytkin järjestäjiä. Vappua odotellaan.
Hyeena:
Kuuluu hyvää. Serverin kanssa pidetty sitsit ja Pornobileet.
Ympäristöklubi: Talviretki ollut ja hissukseen tehdään tasaisesti hommia. Pyöränhuoltopäivä
tulossa jälleen.
ESN Kisa:
Tapahtumia ollut paljon, mutta välillä ollut vähän hiljaista osallistujien suhteen. Pari
hallituslaista tekee tällä hetkellä töitä etänä, joten tämä vaikuttaa hallituksen toimintaan.
Serveri:
Sitsit ja Pornobileet olivat. Myös haalarikastajaiset ja Gradet pidetty. Gradeissa
muutettu vähän konseptia tuomalla mukaan paljuja ja enemmän musiikkia. Reissu Game Over peliluolaan tehty myös.
Kyykkä:
Winterfestissä pidettiin kyykkäturnaus. Kyykkäsetille ollut kysyntää ja lainaajia.
Kives:
Telttasitsit pidettiin Savo-Karjalan lipunmyynnin yhteydessä. Sitsaamassa oli 51
ihmistä. Torisitsit mahdollisesti täytyy perua, koska kiinnostusta kahden vuoden takaisten sitsien
jälkeen ei välttämättä olekaan niin paljoa. Mahdollisesti tulossa pienemmät torisitsit Mualiman
navassa. Tulossa myös Savo-Karjalan tapahtumapäivälle Kuopio-safari paikallispubeihin Kuopiossa.
Poikkitieteelliset Hubailut: Uusi konsepti Club Comien tilalle. Pyritään saamaan tapahtumasta
poikkitieteellisempi ja kaikkia opiskelijoita tavoittava. Ajatuksena irrottautua enemmän suoraan
Kuolosta, sillä Poikkitieteelliset Hubailut ovat yhden vuosikurssin tapahtumia. Katsotaan, miten
tapahtumakonsepti ottaa tuulta alleen.
Retikka:
Sitsit olleet ja hyvin menee. Tällä hetkellä aika rauhallista.
Dentina:
Pilkkitapahtuma Savilahdella pidetty ja tapahtuma oli onnistunut, vaikka kalaa ei
niinkään tullutkaan. Hoitosyytesitsit pidetty Judican ja Kuolon kanssa.
KYT:
Teatterin 40-vuotisnäytös meneillään. Hyvin ovat näytökset menneet tähän
mennessä ja toukokuussa jatketaan vielä.

7.§

Tulevat tapahtumat vappuna 2018

Asia:

Käydään läpi vapun 2018 tulevia tapahtumia

Esitys:

Merkitään tiedoksi tulevat tapahtumat vappuna 2018.

Päätös:
ISYY:

Savo-Karjala luonnollisesti tulossa. Vappuaattona perinteinen allastapahtuma torilla

ja jatkobileet Puikkarissa. Sivistykseen vihkiminen myös tulossa. Eukonkannon appro 28.4.
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Kulti:

20.4. tulossa Kulti goes ala-aste. Melanian hiekkaparkissa pelataan ala-asteaikaisia

ryhmäpelejä. 23.4. Wabukaraoke Apteekkarissa. 26.4. Wabumölkky Valkeisella Hyeenan kanssa.
Hyeena:

Kevätexcut 16.4 ja Hoplopin lipunmyynti kello 10.00 Lukemalla. 19.4. Nakkibileet

Serverin kanssa. 23.4. Kisan kanssa wappusitsit. 24.4. Karaoke ja Nepalisuunnistus. 26.4.
Wabumölkky. 27.4. Hoplopissa Wabuseikkailu ja jatkot Puikkarissa. 3.5. palautuminen wabusta
hengareiden muodossa. Kevätretki toukokuussa tulossa.
ESN Kisa:

Tänään lautapelejä ja virvokkeita. Sunnuntaina leffailta. Ensi viikolla Sangria & Tapas -

night kv-tuutoreiden kanssa. 23.4. vappusitsit Hyeenan kanssa ja poikkaritkin tervetulleita.
Eukonkannon approon tulossa joukkue. Vappu jatkuu karaoken muodossa toukokuun alussa ja
farevel gala on 9.5. Koli trip 5.5, jonne myös poikkarit voivat lähteä halutessaan.
Serveri:

7th heavenin sauna varattu nakkibileisiin. Hyeena hoitaa nakit. Nakkeja tulee samalla

summalla, kuin mitä sauna kustantaa. Vappuaattona jotain hauskaa puistossa. Ensi syksy jo
mielessä ja suunnitelmissa.
Kives:

Torisitsit tosiaan vaakalaudalla, koska tapahtumasta voi tulla paljon takkiin.

Bussiajelu Savo-Karjalan aikana tulossa.
Kyylä:

Stephen Hawking -muistolanit 18.-20.5. tulossa Lukemalle. Kesällä ja syksyllä tulossa

laneja myös.
Kyykkä:

Lainaillaan välineitä kevään ja jäädään sitten kesätauolle.

Poikkitieteelliset Hubailut: Etkoina Wabuhubailuille toimivat Kaljakelluntasitsit, jonne mahtuu 100
sitsaajaa. Vilma Alina tulossa esiintymään jatkoille. Lääkiksen pääsykoepäivänä tulossa taas
jatkobileet 16.5. Noin 6 tapahtumaa yhteensä suunniteltu vuoden ajalle.
Retikka:

Tänään tulossa liikuntatapahtuma Puijolla. 23.4. Urapäivä ja Amazing Race. 27.4.

tulossa excursio Helsinkiin. Vappuaattona Retikan ja Terhon perinteinen kellarivappu.
Dentina:

Palapelit tulossa 24.4. Palapeleille etkot kello 21.00 alkaen ja lippuja voi ostaa

bailataan.fi kautta. Kuopion sirkus paikalla ja tarjolla hattaraa sekä poppareita. Vappusitsit tulossa
28.4. (ainoastaan Dentinalle) ja samana päivänä kyykkäturnausta. Vappuaattona Kuolon ja
Dentinan vappu. Vappupäivänä vappubrunssi.
KYT:

Ei vappujuttuja tulossa. Kesällä lomaillaan ja syksyllä aloitetaan taas toimintaa. 3.5,

4.5, 11.5 ja 12.5 vielä näytökset Kaaoksen kääntöpiiristä.
Socius:

Wabunmetsästys tulossa 18.4. ja Kewätkarkelot 21.4. Mieletön perjantai 27.4. 11.5.

tulossa Petankkipelit laitoksen kanssa.
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8.§

ISYYn poikkitieteellinen Wappubrunssi

Asia:

Keskustellaan ISYYn Wappubrunssin järjestämisestä

Esitys:

Keskustellaan ISYYn Wappubrunssin järjestämisestä

Päätös:

Viime vuonna vappubrunssi järjestettiin Lukemalla. Viime vuonna ihmisiä saapui
Lukemalla aika vähän. Koettiin hyväksi ideaksi, jos vappubrunssi pidettäisiin taas
vapaamuotoisena Valkeisella. ISYY voisi tuoda brunssille jotain pientä syötävää ja
juotavaa, mutta kannustetaan tuomaan myös omia eväitä mukana. Kaikki
ainejärjestöt mainostavat tapahtumaa. Aloitetaan brunssi noin kello 12.00.

9.§

Eukonkannon Appro

Asia:

Kuullaan Eukonkannon appron etenemisestä

Esitys:

Kuullaan Eukonkannon appron etenemisestä

Päätös:
28.4. Eukonkannon Appro pidetään Kuopion torilla. Mukana Savonian opiskelijoita
järjestämässä. Joukkueiden ilmoittautuminen alkaa kello 11-12 ja sinne tarvittaisiin vapaaajanjaostosta ihmisiä pystyttämään rataa ja ottamaan ilmoittautumisia vastaan. Teresa Rikkonen
ja muutama muu voivat ainakin lupautua mukaan. Tapahtuma on noin kello 12-15. Jatkot pidetään
Ale Pubissa. Talkoolaisille tulee haalarimerkkejä ja Viking Linen lahjakortteja. Ainejärjestöjen
keskuudesta voisi vielä kysellä halukkaita talkoolaisia. Tapahtumaa voisi vielä mainostaa myös.

10.§

Muut esille tulevat asiat

Esitys:

Merkitään tiedoksi.
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Päätös:
Hyeenalta maininta, että Hoplop on myös periaatteessa alkoholiton tapahtuma.
Viime vuonnahan alkoholia nautittiin aina Hoplopin ulkopuolella. Järjestyksenvalvojat poistavat
sisätiloissa alkoholia nauttivat henkilöt.
Kesälläkin voi infota vapaa-ajanjaostossa, jos joku ainejärjestö on järjestämässä kesän aikana
jotain.
Dentinan Starttibileet tulossa 3.9.
Vappuaattona Valkeisella Muikkis eli pilkun jälkeen makkaraa tarjolla kaikille.

11.§

Seuraava kokous

Asia:

Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys:

Jaoston puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle syys-lokakuun 2018 aikana.

Päätös:

Puheenjohtaja laittaa kesän jälkeen Doodlen tulemaan.

12.§

Kokouksen päättäminen ajassa 15.32. Hyvää vappua!

__/__ ______/__ ____

Puheenjohtaja

__/__ ______/__ ____

Sihteeri

__/__ ______/__ ____

__/__ ______/__ ____
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Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja
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