Ynnä ry, hallituksen kokous 5/2018
Hallituksen kokous 5/2018
Aika: 19. helmikuuta klo 16.30
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

Läsnä:
Puheenjohtaja
Sihteeri

x
x
x, (poistui kohdassa 12.F)
x
x
x, (poistui kohdassa 12.O)
x
x
Hallituksen ulkopuolinen

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala avasi kokouksen klo 16.30.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Sihteerin valinta
Sauli Räihä toimii sihteerinä.
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen 4/18 pöytäkirja muutoksitta.
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksitta
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Ei avauduttavaa.
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7. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.
8. Vastaavien terveiset
Puheenjohtajan terveiset Yliopistokollegiosta: futurisaattori on ollut viimeisimpiniä viikkoina iso
puheenaihe. Yliopistolle saa antaa palautetta, miten futurisaattoria tulisi kehittää.
Puheenjohtajan terveiset tiedekuntaneuvostosta: matematiikalle on mahdollisesti tulossa
englanninkielinen maisteriohjelma. Ohjelman ei kuitenkaan olisi tarkoitus vaikuttaa nykyisten
suomenkielisten kurssien tarjontaan.
Lusican terveiset: hallitus kokousti viime viikolla, Marjavaara on Lusican ynnävastaava.
Lusicalta löytyy myös muiden sisarainejärjestöjen yhdyshenkilöt. Jäsenistölle tullaan
järjestämään avoin kokous.
9. Yhteistyökuviot ja edustukset
A. Mroom
Ei vastaavia paikalla.
B. Universum
Ei vastaavia paikalla.
C. ATK-YTN
Hallituksesta Marjavaara oli tapahtumassa mukana. Käsiteltäviä aiheita olivat muun
muassa kriisiviestintä, yhdistykselle teetettävä kysely ja TIVIAn mahdollinen jäsenyys,
joista ensimmäinen osoittautui hyödyllisimmäksi. Puheenjohtaja selvittää TIVIAn
jäsenyyteen liittyvät asiat.
D. Muut
Ei vastaavia paikalla.
10. Ynnä
A. Fair trade jutska
Vastaavan mukaan Fair trade jutska on hoidossa. Asia siis etenenee.
B. Kehy-haalarimerkki
JYY ei ole vielä valinnut kehy-kohdetta tälle vuodelle. Kehy-lounaslippujen tuotot
menivät SPR:lle, rahoilla autetaan Syyrian sodassa vammautuneita nuoria ja lapsia.
Päätetään, että Ynnä valitsee saman kehy-kohteen kuin JYY.
C. Merkkien, nauhojen ja laulukirjojen markkinointi
Tuotteista otetaan kuvia ja ne laitetaan nettisivuille näkyviin. Ynnän opiskelijatilan
seinälle on suunnitteilla pahviukko, jolle puetaan Ynnän t-paita, jäsennauha ja käteen
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laitetaan tölkkisukka. Näin saadaan lisättyä tuotteiden näkyvyyttä ja myyntiä.
D. LinkedIn
Puheenjohtaja on hoitanut asian ja jakanut siitä linkin hallituksen FB-ryhmään.
E. Hallituspaidat/colleget
Ehdotetaan, että yritysvastaavat ottavat hallituspaitojen hankinnan hoitaakseen. Asiaa
kannattaa lähteä selvittämään esimerkiksi Escapen kautta.
11. Sopo- ja Koposysteemit
A. Selkkarit
Asiaa on hoidettu eteenpäin - laboratoriovastaava sanoi olevansa aiheesta jatkossa
yhteydessä suoraan assareihin.
B. Kopokahvitusten lista
Listassa käsiteltyjä asioita: selkkareita on palautettu myöhässä ja toisella
tarkastuskerralla on nostettu esiin sellaisia kohtia, joita ei ensimmäisellä tarkastuksella
ole mainittu. Lisäksi tentit ovat ainakin fysiikalla alkaneet välillä myöhässä. Tenttien
ripeämmästä aloittamisesta laitetaan ohjeistusta tenttien valvojille. Tenttien alkamista
voidaan nopeuttaa esimerkiksi siten, että tenttipapereita ei jaeta jokaiselle paikalle
erikseen, vaan tenttiin tulevat ottavat ne pinosta itse mukaan.
C. Tenttiarkisto
Opintosuunnitelija on aiheesta yhteydessä matematiikan laitokselle ja palaa asiaan
myöhemmin sähköpostitse.
D. Muut
Opetuksenkehittämisryhmän tapaaminen on tulevana perjantaina,
varapuheenjohtajamme kertoo myöhemmin, mistä siellä juteltiin.
Puheenjohtaja ehdottaa, että puheenjohtajisto kävisi matematiikan ja tilastotieteen sekä
fysiikan laitoksen johtajiston kanssa keskustelemassa ajankohtaisista, erityisesti
opiskelijoihin liittyvistä asioista. Puheenjohtaja selvittää, löytyisikö tällaiselle tapaamiselle
sopivaa ajankohtaa.
Tutorhausta ja muista laitoksen asioista voitaisiin laittaa informaatiota myös Ynnän
omille sivuille. Ainakin KV-tutorhausta Marjavaara laittaa viestiä Ynnän listoille ja
nettisivuille.
12. Tapahtumat
A. 3miot
Tapahtuma meni muuten hyvin, mutta Ynnä sai myytyä poikkeuksellisen vähän lippuja.
Tulevia 3mioita pitää mainostaa enemmän, esimerkiksi myyntipäivinä Instagramissa.
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B. MM-kyykkä turistimatka
Turistimatka oli ja meni, tapahtumassa oli ynnäläisiä paikalla eli jäsenistöllä on selvästi
kiinnostusta MM-kyykkää kohtaan. Ensi vuonna Ynnän pitää ehdottomasti saada
joukkuepaikka kutsukannasta.
C. Sopokahvit
Marjavaara päivysti sopokahveilla opiskelijatilassa muutaman tunnin ajan. Mokkapalat
menivät hyvin kaupaksi mutta jatkossa toivottiin vähemmän makeaa tarjottavaa.
Sopokahvit järjestetään todennäköisesti seuraavan kerran neljännessä periodissa.
Tapahtumasta voisi tehdä myös jatkuvan siten, että se järjestettäisiin jokaisen periodin
tenttiviikon yhteydessä.
D. Verenluovutus
Verenluovutus on parhaillaan käynnissä.
E. Haalarimerkkien ompeluilta
Haalarimerkkejä ommellaan tämän viikon keskiviikkona, päivää ennen laskiaista. Tilaksi
on varattu MaD259, eli toisen kerroksen luentosali. Somevastaava mainostaa vielä
kyseistä tapahtumaa ja laskiaisen jatkoja.
F. La(i)skiainen
Tapahtuma järjestetään tämän viikon torstaina.
Budjetoidaan 35€ vakuutusmaksuun ja poliisin lupamaksuun.
Saunapuita löytyy Ynnän varastosta riittävästi. Tapsat ovat vielä yhteydessä saunan
kuljettajaan. Ynnä ottaa Boomboxin mukaan tapahtumaan.
Päätetään, että tapahtumien pelisääntöihin lisätään kohta, että Ynnän järjestämiin
tapahtumiin osallistutaan omalla vastuulla. Tapahtuman järjestäjä ei ole vastuussa
tapahtuman aikana sattuneista loukkaantumisista, tapaturmista tai esineiden
häviämisistä. Puheenjohtaja ottaa tämän lisäyksen hoitaakseen.
G. All english pulkkatapahtuma
Mukana tapahtumassa ovat Syrinx, Otsoni, Tiltti ja Linkki. Marjavaara tekee tapahtuman
Facebookiin ja laittaa jäsenistölle sähköpostia. Liukureita ja muuta mäenlaskutavaraa
saa kysyttyä JYYltä.
H. Shakkisimultaani
Budjetoidaan 30€ simultaanin antajan palkintoon.
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I. Lautapelihommat
Asiat ovat tapahtumaan liittyen hyvällä mallilla, lautapelejä pitäisi olla riittävästi. Tapsat
ovat halukkaita tarjoilemaan lettuja tapahtumassa.
J. Maaliskuun sitsit
Julisteet ovat saapuneet ja hyvät julisteet onkin! Toivottavasti jatkossakin julisteiden
teetto onnistuu saman henkilön, Tuomas Rytkösen kautta. Tilaus sujui ongelmitta ja
julisteet saapuivat ajallaan. JASTOn alkuperäinen toastmaster on estynyt ja tilalle tulee
JASTOn puheenjohtaja. Sitsien rangaistukset pyritään kohdistamaan pienryhmille
yksittäisten henkilöiden sijaan.
K. Viinibileet & SIK:n excun isännöinti
Tapahtuman järjestelyt ovat hyvällä mallilla, ynnäläiset pääsevät SIK:n bussilla
tapahtumaan paikan päälle. Lea Pulkkisen sali voitaisiin varata 17-20, Valorinteelle
pääsee vasta 20. Sitsiosuuteen tulostetaan muutama lauluvihko. Tapsatiimi kysyy vielä
tämän viikon aikana mukaan jotain toista ainejärjestöä.
L. Matlu megalanit
Tapsat kokoustavat tällä viikolla, minkä jälkeen tiedetään tapahtumasta vielä enemmän.
Järjestelyt ovat joka tapauksessa hyvällä mallilla.
M. Kostajaiset ja hiukkasen excun isännöinti
Budjetoidaan valorinteen vuokraan 150€. Ehdotetaan, että Hiukkanen maksaa 100€
vuokran osuudesta.
N. JyväSpeksi ke 18.4.
Budjetoidaan 30€ JyväSpeksin tukemiseen. Valittu summa pitää ilmoittaa viimeistään
28.2.
O. Wappu
Lillukka voisi olla varattavissa 27.4. Ynnän käyttöön - Marjavaara selvittää.
P. Muut
Wingsillan paikkana olisi passion ja ajankohtana 4.4.
13. Liikunta
A. Liikuntavuoro
Ei vastaava paikalla.
B. Laskettelu
Liikuntavastaava päivittää tapahtumakuvaukseen välineiden vuokrausmahdollisuudesta.

Ynnä ry, hallituksen kokous 5/2018

6/6

C. Muut
Ei vastaava paikalla.
14. Sauna
Sauna seisoo paikallaan, mutta se halutaan vuokrata Instanssiin.
15. Hankinnat
Ei hankintoja.
16. META
Nettisivuja varten selvitetään uutta palveluntarjoajaa.
Kun tapahtumia järjestetään, niin kyseisenä päivänä laitetaan IG-stooriin mainostusta. Tämä
koskee jokaista tapahtumaa.
Hallituksen nimissä ei kommentoida Jodelissa esimerkiksi tapahtumia.
Ynnän approjen promovideo on erittäin hyvä!
Ainakin wappuviikolla tapahtumia voisi mainostaa siten, että koko viikon tapahtumista laitetaan
IG-stooriin yhteenveto. Systeemi voisi toimia myös muilla viikoilla, mutta ei silloin kun tapahtuma
on myyty jo loppuun.
Maaliskuun sitsien ilmoittautumisesta laitetaan viestiä tällä viikolla.
Budjetoidaan 50€ Linkin vuosijuhlaedustuksiin.
17. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 7.3.2018 klo 16.15 Ynnän opiskelijatilassa.
18. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala päätti kokouksen nuijallaan klo 18:28.
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2018
Kokouksen puolesta

__________________________
Markus Kulmala
Puheenjohtaja

_____________________________
Sauli Räihä
Sihteeri

