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Hallituksen kokous 15/2018
Aika: 15. lokakuuta klo 16.15
Paikka: Sali MaD259

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
Aleksi Kivelä
Mirva Toivio
Veli-Pekka Uusluoto

Läsnä:
Puheenjohtaja
Sihteeri

x
x
x
x
x, (saapui kohdassa 19.N)
x
x
x
x
x
Hallituksen ulkopuolinen
Hallituksen ulkopuolinen
Hallituksen ulkopuolinen, (poistui kohdassa 15)

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala avasi kokouksen klo 16.21.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Sihteerin valinta
Räihä toimii sihteerinä.
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen 14/18 pöytäkirja muutoksitta.
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla: lisätään kohdat 19.P. FysikerFest,
19.Q. Matlu BP-turnaus, 19.R. Matlu suursitsit, 13. Fysiikan opiskelijatilan opiskelijatilavastaava,
14. Opiskelijatilojen nimikilpailu ja 22.B. Haalarimerkit.
Muita kohtia siirretään tarpeen mukaan.

Ynnä ry, hallituksen kokous 15/2018

2/7

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Ylimääräiset tavarat toimistosta varastoon.
7. Jäsenet
Hyväksytään uudet jäsenet ajalta 1.10.2018-14.10.2018, 3 henkilöä. Lista jäsenistä erillisenä
liitteenä.
8. Edustukset
A: SFMO:n liittokokous
Lähetetään Nea Marjavaara edustamaan Ynnää SFMO:n liittokokoukseen.
B. TITOL:n liittokokous
Lähetetään Nea Marjavaara edustamaan Ynnää TITOL:n liittokokoukseen.
C. Muut
Ynnältä ei lähde edustajaa Tutti ry:n vuosijuhliin, edellisessä kokouksessa tähän varatun
budjetin toteutuma 0€.
9. Loimu, Tek, Sfmo, Jano, Maol, Titol & Ml-op yhteyshenkilöiden ilmoitusasiat
Työelämäsaunaan alustavasti ainoastaan TeKin ja Loimun edustajat.
10. Iltakoulu
Iltakoulun materiaali löytyy omasta kansiostaan Drivestä.
11. Laulukirjat
Ovat tulleet, lasku maksettu ja muutama jo myyty. Jatketaan markkinointia ja myyntiä.
12. Känny
A. Päätös painatuksesta
Etenee hyvää vauhtia, julkaisun ajankohtana jouluristeily. Tilataan 80 kpl, eli ainakin
jokaiselle risteilybussiin lähtevälle oma painos. Kansi tulee olemaan värillinen, muuten
mustavalkoinen. Mainokset tulisivat tähän versioon myös värillisinä. Otetaan tarjous
myös kokonaan värillisestä versiosta. Budjetoidaan sitten kun tarjoukset tulevat,
mustavalkoisesta lehden budjetista arvio 350€.
Kaikki halukkaat Kännyyn kirjoittajat voivat olla yhteydessä Velluun.
13. Fysiikan opiskelijatilan opiskelijatilavastaava
Päätetään, että Jasper Alakotila on fysiikan opiskelijatilan opiskelijatilavastaava, eli Ynnän uusi
toimihenkilö.
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14. Opiskelijatilojen nimikilpailu
Toteutetaan molempien opiskelijatilojen nimikilpailu samanaikaisesti. Kysely toteutetaan
kahdessa vaiheessa: ensimmäisellä kierroksella ehdotetaan nimiä molemmille tiloille ja toisella
kierroksella äänestetään parhaiden ehdotusten välillä. Ensimmäiseltä kierrokselta eivät pääse
sopimattomat nimet jatkoon. Kilpailun tulokset julkaistaan joko syyskokouksessa tai
pikkujouluissa sen mukaan, miten ehditään. Molemmille voittajille annetaan palkinnoksi 10kpl
Semman ruokalippuja. Budjetoidaan 52€ palkintoihin.
Kulmala laittaa kyselyn menemään tämän viikon aikana.
15. Yhteistyökuviot
A. Resina
Lisätään ehdotettuun sopimukseen, että happy hour -päivä koskee myös niitä kahta
päivää, jolloin Ynnä järjestää tapahtumia Resinassa, vaikka päivä ei osuisikaan
normaaleille happy hour -päiville. Marjavaara vie asiaa eteenpäin näillä lisäyksin.
B. Muut
Parturi Darban on Ynnän uusi yhteistyökumppani.
Teerenpelin kanssa on uusittu ja päivitetty sopimus. Edut säilyvät muuten samana,
mutta Ynnä järjestää heillä yhden tapahtuman per sopimuskausi.
16. Kopoasiat
A. Matlu aj pj:den tapaaminen dekaaniston kanssa
Matlu aj pj:t kokoustavat huomenna ennen dekaaniston palaveria. Kulmala nostaa esille
ainakin, että myös opiskelijat pääsisivät vaikuttamaan uusien opintosuunnitelmien
tekoon.
Palautetta fysiikan uusista kurssikäytänteistä: fysiikan opiskelijat ovat kokeneet hyvinä
uudet käytänteet fysiikan kurseilla (primetime), eli näitä voitaisiin jatkossakin ylläpitää.
Toisaalta uusi työskentelytapa on koettu melko työlääksi, jos se otetaan käyttöön kaikilla
kursseilla.
B. Jäsenkysely fysiikan tenttiarkiston tarpeellisuudesta
Jäsenistöä on vastannut jo hyvin kyselyyn, tenttiarkisto on koettu tärkeäksi.
Ensimmäinen vaihe kyselyn jälkeen on esittää sen tulokset laitokselle ja sen yhteydessä
ilmottaa laitoskokouksen koolle kutsumisesta (jos on edelleen tarpeen). Jälkimmäinen
tuli myös vastauksissa esille, eli laitoskokousta toivotaan.
C. Muut
Ei muuta.
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17. Sopoasiat
A. Muut
Ei lisättävää.
18. Kv-asiat
A. Muut
Ei lisättävää.
19. Tapahtumat
A. Lautapeli-ilta
Tapahtuma oli menestys, jäsenistö toi hyvin omiakin pelejään. Saunaa ei välttämättä
tarvita lautapeli-illan yhteyteen, sillä ei ollut nytkään kysyntää. Eli jatkossa hyvä
vaihtoehto voisi olla Lea Pulkkisen sali tai esimerkiksi Teerenpeli
(yhteistyökumppanimme).
Budjetoidaan 6€ lisää tapahtuman järjestelyihin.
B. Kasisitsit
Budjetoidaan 2196,80 €, sisältää ruuan, Aalto-salin vuokran ja haalarimerkit.
Koko rahaliikenne tapahtuu Ynnän kautta. Tulot menevät aikalailla tasan kulujen kanssa
(jatkojen lipputuloja ei ole vielä tullut).
Kantamme on, että jos jatkojen lipunmyyntien tulo jää alle 160€, niin summa menee
kolmiotiimin käyttöön.
C. Mielen kulttuuri - Mielenterveyspäivän seminaari
Koponen hoiti järjestelyt Ynnän osalta, menivät lopulta hyvin.
D. Lanit
Lillukan netti oli heikko. Porukkaa olisi ollut kiva saada enemmänkin paikalle, esimerkiksi
liikkuminen koettiin ongelmaksi. Yhteiskuljetukset voisivat olla tähän jatkossa ratkaisu.
Kommunikaatiotakin voi kehittää ensi kerralle, lanit eivät ylettyneet sunnuntaille asti
mutta tämä ei ollut kantautunut kaikkien korviin (jotkut olisivat halunneet lanittamaan
vielä lauantai-iltana).
E. Pihaleikit
Tapahtumaa siirretään, jos sää ei suosi leikkijöitä.
F. Saunailta feat. Oulun Tietoteekkarit
Metalli on varattu tapahtumaa varten, saunojia alkaa tulemaan paikalle noin kuudesta
eteenpäin. Ainakin Pollari on hallituslaisista paikalla.
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G. ATK-YTP
Ei lisättävää.
H. Musikaali feat. Stimppa
Hyvä kokeilu, mutta jatkossa ei enää näin kalliita teatterivierailuja.
I. Syksyn verenluovutus
Järjestetään 22.10. alkaen kello 15. Paikalle saa mennä jo aikaisemmin. Huhta laittaa
asiasta vielä sähköpostia.
J. Jkl excu
Olli hoitaa, päivämäärä olisi tiistaina 30.10. Kohteena todennäköisesti Kärki-rakennus
Agoran vieressä, jossa on paljon yrityksiä.
Pidetään 5 min kokoustauko. Jatketaan 18.01.
Palataan kohtaan 5.
K. Työelämäsauna
Puheenjohtajisto selvittää.
L. Laulusauna
Työelämäsaunan jälkeen, myydään myös laulukirjoja.
M. Haalarinkastajaiset & tutoroinnin päättäjäiset
Ei lisättävää. Vala löytyy Drivestä ja sitä muokataan tarpeen mukaan.
N. Jouluristeily
Budjetoidaan 11 257,45€ risteilyn loppulaskua varten.
Kännyyn on suunnitteilla risteilybingo, jonka 20 nopeimmalle suorittajalle luvassa
palkinnoksi 1-2 risteilyn drinkkilippu(a). Nopeimmat 5 saa kukin kaksi lippua ja loput 15
suorittanutta saa kukin yhden lipun. Bingoa voi suorittaa esimerkiksi puoleenyöhön asti.
Bingoon todella selkeä ohjeistus, esimerkiksi siitä, mistä palkintolipun voi lunastaa.
Päätetään, että ostetaan 25 kahdeksan euron drinkkilippua, eli budjetoidaan tähän 200€.
O. Paremmat pikkujoulut / vujut
Pidetään vapaaehtoinen 5€ sisäänpääsymaksu, jonka tuotot menevät
hyväntekeväisyyteen. Tarjolla alkudrinkki ja Safkamestareiden puuroa. Varmistetaan,
että onko Aktikitka tulossa.
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P. FysikerFest
Ilmoittautuminen alkanut, lähdetään yhdessä Kuopion Hyeenan kanssa samalla bussilla.
Eli matka käy Kuopion kautta Ouluun. Kulut jakaantuvat sen mukaan, kuinka paljon
busseihin tulee osallistujia ainejärjestöistä.
Q. Matlu BP-turnaus
Budjetoidaan 10€ palkintoon.
Budjetoidaan 10€ Ynnän edustusjoukkueen pelijuomiin. Edustajajoukkue BPC Barce
valittiin Ynnän beerpong -illassa.
R. Matlu suursitsit
Budjetoidaan 1076,4€ ruokaan.
Budjetoidaan 843,7€ tilavuokraan.
Budjetoidaan 232€ haalarimerkkeihin.
S. Muut
Tapsat päättävät keskenään, otetaanko jonkun tapahtuman yhteyteen fuksipassien
välitarkastus.
Ehdotettiin, että JIO:n kanssa sitsit keväällä.
20. Liikunta
A. Liikuntavuoro
Huomenna säbää ja ensi viikolla futsalia.
B. Syysvaellus
Vaellukselle on lähdössä kaksi ynnäläistä (lisäksi muutama muu). Budjetoidaan 20€
ynnäläisten vaelluksen tukemiseen, elli 10€ per vaeltajan matkakulu.
C. Ynnä vs Syrre futismatsi
Selvitellään vielä.
D. Syksyn liikuntakokeilut
SuperPark-kokeilu 30.10. klo 19-21. Maksaa 12€ per henkilö. Kyseisenä ajankohtana
SuperParkissa on siis aikuisille tarkoitettu ilta, jonne voidaan yhdessä lähteä ynnäläisten
kesken.
E. Muut
Ei muuta.
21. Sauna
A. Uuden akun osto
Budjetoidaan 9,9€ uuden akun ostoon.
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22. Hankinnat
A. SFMO:n uudet merkit
Päätetään, että hankitaan 30 kpl SFMO:n uusia haalarimerkkiä. Myydään merkkejä
hintaan 2€ kpl.
Budjetoidaan 50€ näiden merkkien hankintaan, sisältää postikulut.
B. Haalarimerkit
Tilataan 500 kpl uusia haalarimerkkejä (Matti Nykänen). Budjetoidaan tähän 360€.
C. Muut
Ei muuta.
23. META
Budjetoidaan viimeisimpään iltakouluun 15€.
Fuksivalaan muutos: korvataan kohta “Ynnän siitari” kohdalla “Ynnän possu”.
Otetaan loppuvuodeksi kokeiluun budjetointitaulukko, jonne voidaan koota halkossa päätetyt
budjetoinnit ja poistaa niitä sieltä sitä mukaan kun budjetti on kulutettu.
24. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 29.10.2018 klo 16.15 Agoralla. Tarkan paikan Kulmala ilmoittaa
myöhemmin.
25. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala päätti kokouksen nuijallaan klo 19:11.
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2018
Kokouksen puolesta

__________________________
Markus Kulmala
Puheenjohtaja

_____________________________
Sauli Räihä
Sihteeri
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