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Hallituksen kokous 4/2018
Aika: 7. helmikuuta klo 16.00
Paikka: Ynnän ainejärjestötila MaD242

Hallitus:
Markus Kulmala
Sauli Räihä
Kiril Sanasvuori
Laura Huhta
Miikael Saksman
Niko Kankkonen
Joonas Koponen
Joonas Pollari
Veikko Manninen
Nea Marjavaara
Onni Laitinen
Reetta Koskelo
Olli Tuovinen
Janne Arc
Juho Siitari
Juhana Valasmo

Läsnä:
Puheenjohtaja
Sihteeri

x
x
x, (poistui kohdassa 15)
x, (saapui kohdassa 10)
x, (poistui kohdassa 15)
x
x
x, (poistui kohdassa 16)
x
x
x, (poistui kohdassa 13)
Hallituksen ulkopuolinen
Hallituksen ulkopuolinen
Hallituksen ulkopuolinen, (poistui kohdassa 11)

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala avasi kokouksen klo 16.08.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Sihteerin valinta
Sihteeri Räihä on Helsingissä, eikä pääse kokoukseen paikan päälle. Sihteeriksi valitaan Onni
Laitinen.
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Ei hyväksyttäviä pöytäkirjoja.
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla: lisätään kohta 13.E
hallituspaidat/colleget ja 13.F kangaskassit. Lisäksi lisätään kohta 15.G sopokahvit ja 15.H
haalarimerkkien ompeluilta.
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6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Falcon Heavy pääsi kiertoradalle, Veikko kaatui pihallan, tapsat loivat hv-mökillä vapun ja
syksyn. Make ei ole vielä postannut Ynnän Discordiin lupaamiaan meemejä. Rahastonhoitaja
sai pankkioikeudet. Miikael Saksman sai yhden ohjelman kääntymään.
7. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.
8. Vastaavien terveiset
Kehyvastaava ei ole vielä saanut haalarimerkkiasiaa liikkeelle. Ympäristövastaava esitti toiveen,
että ostettaisiin vain Pauligin Mundo-kahvia. Ehdotus hyväksyttiin. Päätettiin myös, että
ostetaan reilun kaupan teetä ja banaaneita.
9. Toimihenkilövirat
Nimitetään Juho Siitari Ynnän Siitariksi ja nimitetään Jasmin Kilpeläinen Huikee&Mauton
Jassuksi ja todetaan, että Juho Siitari ja Jasmin Kilpeläinen eivät ole enää Ynnän
toimihenkilöitä, joten he voivat toimia toiminnantarkastajina.
10. Laulukirjat
Laulukirjat tulevat luultavasti kuukauden sisään. Kirjoja myydään hintaan 10€/kpl ja painatus
maksaa noin 9,50€/kpl. Kirjoja ostetaan 400kpl. Hankinnasta päätetään yhdistyksen
kokouksessa, joka on 19.2. Rahastonhoitajaa ohjeistettiin lisäämään tämä hankinta
talousarvioon.
11. Kehy-haalarimerkki
Kehy-haalarimerkin tuotot menevät samaan paikkaan, kuin JYYn kehyhankkeen. Marjavaara ja
Saksman ehdottivat, että kehy-merkillä ei tehtäisi voittoa Ynnälle, mutta ei myöskään tappiota.
Ehdotus hyväksyttiin. Mietitään seuraavaan kokoukseen mennessä, montako merkkiä tilataan,
ja päätetään silloin.
12. Yhteistyökuviot ja edustukset
A. Mroom
Ei lisättävää.
B. Universum
Ei lisättävää.
C. Muut
Hv-tapaamisella päätettiin, että keväälle yritetään saada paikallinen excu ja syksylle
excu ulkopaikkakunnalle. Asioista tiedetään lisää ensi HalKossa. Karaokeravintola
Helmessä on hyviä tarjouksia, Marjavaara pyysi selvittämään yhteistyösopimusta.
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13. Ynnä
A. Nettisivut
Teema ei toimi, sivuille tehtiin maakohtainen esto, eli sivuille pääsee vain Suomesta.
Kulmala ehdotti palveluntarjoajan vaihtamista. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
B. Fair trade jutska
Kahvinkeittimen alle tehdään uusi lappu, josta ilmenee, että toimistolla juodaan Pauligin
Mundo -kahvia.
C. Merkkien, nauhojen ja laulukirjojen markkinointi
Laulukirjoja markkinoidaan kaikilla kanavilla, kun ne saapuvat. Haalarimerkeistä ja
-nauhoista otetaan kuvia, jotka lisätään Ynnän nettisivuille. Oheen myös ohjeet, kuinka
niitä ostetaan. Marjavaara ehdotti kuukausittaista merkkien myyntiä esimerkiksi MaD:n
aulassa, jotta merkkejä, tölkkisukkia ja muita tuotteita saataisiin myytyä. Hallituslaiset
voisivat myös itse käyttää Ynnän tuotteita, kuten tölkkisukkia, jotta saataisiin tuotteiden
näkyvyyttä. Sanasvuori lupautui ottamaan kuvat tuotteista nettisivuille.
D. LinkedIn
Ei olla ehditty selvittämään. Seuraavassa HalKossa luultavasti tiedetään enemmän.
Markus Kulmala tekee LinkedInin Ynnälle.
E. Hallituspaidat/colleget
Hankitaan hallituslaisille collegepaidat vuosiluvulla ja selvitetään, saadaanko niihin
sponsoreita. Lisäksi omakustanteisena hallituspaita vuosiluvulla. Lisäksi henkilöiden,
jotka ovat olleet hallituksessa useamman kauden, paitoihin ja collegepaitoihin lisätään
edellistenkin hallitusvuosien vuosiluvut.
F. Kangaskassit
Palataan asiaan, kun ollaan saatu myytyä muita tuotteita.
14. Sopo- ja Koposysteemit
A. Selkkarit
Eivät ole edenneet, Kiril käy juttelemassa, kun käy seuraavan kerran Ylistöllä.
B. Kopokahvitusten lista
Keskusteltiin tenttien myöhässä alkamisesta. Päätettiin, että asiaa lähdetään viemään
eteenpäin.
C. Tenttiarkisto
Tenttiarkistoa ei olla osattu käyttää. Saksman ehdotti, että amanuenssi lähettäisi tentin
Räihälle, joka hoitaisi arkistoa. Kysytään vielä Saulin mielipidettä.
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15. Tapahtumat
A. HV-mökki
Mökillä meni hyvin, siellä puhuttiin myös asiaa. Mökille budjetoidaan jälkeenpäin 50€
lahjoihin. Marjavaara ehdotti testamentin tekemistä hv-mökistä. Hän ehdotti myös
suunnitelman tekemistä kirjallisena. Kulmala ehdotti, että vanhat hallituslaiset tekevät
ruuat ja autolliset hakevat ruokatarpeet. Ehdotukset hyväksyttiin.
B. 3miot
Lipunmyyntiajat löytyvät Drivestä. Teema on ensitreffit tiskillä. Muistetaan käyttää
lipunmyynnissä myös toimihenkilöitä.
C. MM-kyykkä turistimatka
Ynnällä on paikkoja Linkin bussissa. Hiukkanen järjestää ystävyysottelun MM-kyykässä.
Tapsat ottavat asiakseen.
D. Sopokahvit
Sopoviikko peruuntui, mutta sopokahvit pidetään 12.2. Budjetoidaan tarjoiluihin 8€.
Kahveilla yritetään myös markkinoida Ynnän myyntituotteita.
E. All English -pulkkatapahtuma
Päivämäärä on siirretty, uusi päivämäärä on ti 27.2. klo 15 alkaen, tapahtuma
järjestetään Harjulla. Budjetoidaan muurikkalettuihin ja muihin tarjoiluihin 40€.
Tapahtumaan yritetään myös pyytää henkilökuntaa.
F. Speedfriending feat. Linkki
Tapahtuma on peruttu, koska Linkin tapsat eivät mainostuksen puutteen vuoksi
halunneet enää järjestää tapahtumaa. Uutta päivämäärää harkitaan.
G. Verenluovutus
Tapahtumasta on infottu, ja jos ihmisiä tulee yli 10, pyydetään lisäaikaa. Tapahtumasta
lähetetään myös sähköpostia.
H. Haalarimerkkien ompeluilta
Tapahtuma pidetään 21.2.Tapahtumakuvauksessa pyydetään tuomaan omat
ompeluvälineet ja tapahtumatilana toimii MaD:n luentosali 259 tai 302. Tapahtuma alkaa
kello 17.30.
I. La(i)skiainen
Tapsatiimi ei ole tyytyväinen julisteiden ulkonäköön. Läffää kuljettaa Riku Myrttinen.
Kysytään Rikulta, mistä hän oli edellisen kerran vuokrannut autonsa. Budjetoidaan
saunan kuljettamiseen 50€.
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J. Lautapelihommat
Nano-saunalla 1.3., tilat on varattu ja eväät on budjetoitu.
K. Maaliskuun sitsit
Homma on hanskassa, aiheena on yliluonnolliset sitsit.
L. Matlu Megalanit
Ei mitään uutta, tapahtuma pidetään 16-18.4. Markkinointi on syytä aloittaa aikaisin.
Seuraavan MatLulanien tekijöiden tapaamisen jälkeen tehdään Facebook-tapahtuma.
M. Viinibileet & SIK:n excun isännöinti
Budjetoidaan 6€ lisää edellisen budjetoinnin päälle. Valorinne on varattu klo 20 alkaen ja
siellä saadaan olla klo 10 asti. Paikalle saadaan majoittua; tilamaksu on 150€ ja se
toivotaan maksettavan etukäteen. Kysellään SIK:ltä bussikyydeistä. Hälytyksistä
kysytään. Linkkiin pitää olla yhteydessä Lea Pulkkisesta ja aikatauluista.
N. Kostajaiset
Tapahtumaan on tulossa mukaan Hiukkanen.
O. Hiukkasen excun isännöinti
Majoitusvaihtoehdoksi on tarjottu Valorinnettä.
P. Hengailuilta feat. laitoksen henkilökunta
Tapahtuman voisi integroida All English -pulkkatapahtumaan. Tiedekunta sponsoroi
mahdollisesti tapahtumaa.
Q. Wappu
la 21.4. Vappusota, ti 24.4. pehmeä lasku vappuun, ke 25.4. holillinen lautapeli-ilta , to
26.4. valtakunnalliset sinihaalarisitsit , pe 27.4. päiväsauna ja ehkä superfutis ml. muu
ulkotoiminta, la 28.4.aamusitsit ja ProWappu su 29.4. kevätkokous, jonka jälkeen
vappusitsit. ma 30.4. piknik Kirkkopuisto ti 1.5. Vappupiknik. Päätettiin mainostaa
Jyväsmetroa, jotta Linkki mainostaisi Ynnän approja. Känny ilmestyy vappuna.
R. Muut
Syksyn ajankohdat: 2.9. varaslähtöpiknik, 3.9. fuksit saapuvat ja lautapeli-ilta, 5.9.
fuksisauna ja syksyn poikkarit (jatkot escapessa), 13.9. fuksisitsit (jatkot escapessa),
20.9. fuksiaiset (jatkot escapessa), 26.9. baarikierros, 4.10. Kauppakadun approt,
12-14.10. Ynnän lanit Lillukassa, 18.10. Beerpong-turnaus, 1.11. luoti-suursitsit,
16-18.11. MatLu-lanit, Risteilyn päivämäärää ei ole vielä tiedossa, 12 tai 13.12.
vujupikkujoulut (jatkot escapessa). JYY:n järjestötilakierrokseen osallistutaan 13.2.
Wings-ilta otetaan käsittelyyn.
Kokoustauko alkoi 17.43
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Kokoustauko loppui 17.50
16. Liikunta
A. Liikuntavuoro
On tehty liikuntakysely.
B. Laskettelu
Ynnä laskee -tapahtuma on Facebookissa. Tapahtuma päivitetään Ynnän
verkkosivuille. Budjetoidaan tapahtumaan 50€.
17. Sauna
Saunan pukki vaatii edelleen korjausta. Sauna on kuitenkin käytettävissä irtonaisilla tuilla.
18. Hankinnat
Budjetoidaan 10€ jääkaapin jarrumattoon.
Budjetoidaan kahvinkeittimeen ja sen lisävarusteisiin 100€.
Budjetoidaan 30€ neljään pulloon Vergiä.
Budjetoidaan 140€ postimerkkeihin.
Ostetaan nitojia muutama kappale, menee toimistobudjetista.
19. META
Juho Siitari ehdotti, että Radikaalille lahjoitetaan kehy-haalarimerkin tuotot. Miikael Saaksman
ehdotti, että seuraavan saunaillan pullonpalautuskuitti lahjoitettaisiin Radikaalille. Ynnä saa
uuden sohvan Pollarilta, perjantaina 9.2. siirretään yksi sohva opiskelijatilasta toimistoon.
Harkitaan, että tehtäisiin aloite muiden ainejärjestöjen kanssa aloite, että Lillukkaa saisi käyttää
yön yli.
20. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 19.2.2018 klo 16.30 Ynnän opiskelijatilassa.
21. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala päätti kokouksen nuijallaan klo 18.50.
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2018
Kokouksen puolesta

__________________________
Markus Kulmala
Puheenjohtaja

_____________________________
Onni Laitinen
Sihteeri

