
Yhdistyneet kieltenlukijat
Kokous
19.1.2011 kello 16.00
Ilokiven hallituskabinetti

Paikalla:
Johanna Kujanpää, Sane
Maija Kärki, Magna Carta
Maija Kiviranta, Sputnik
Karim Aissa Baccouche, Astérix
Saara Määttänen, La Strada
Laura Kananen, Sane
Kirsi Kiviniemi, Svenska Klubben  - rahastonhoitaja
Sanni Marjanen, Sturm und Drang
Iina Julkunen, Taberna Latina   - sihteeri 
Anu Koskikero, Sane
Miika Hämynen, Astérix  - puheenjohtaja

  1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.06.

  2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous  todettiin  lailliseksi  ja  päätösvaltaiseksi,  kokous  oli  kutsuttu 
koolle yli viisi päivää ennen kokousta.

  3 Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

  4 Kokousvirkailijoiden valinta
            Johanna Kujanpää ja Maija Kärki valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

5   Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
           Tarkistettu 19.1.2011.

6   La Stradan edustajan valinta hallitukseen
Saara Määttästä ehdotettiin ja puollettin, ja hänet myös valittiin YK:n 
hallitukseen La Stradan edustajaksi.

7   Kampuskuulumiset
         Sane: keväällä tulossa Osma-tapahtuma, kokous ensi viikolla ja sitä 
seuraavalla viikolla vuosikokous. Sane-sunnuntai kuulemma pyörii taas, joka 
toinen sunnuntai järkkäävät tapahtumaa tylsistyneille jäsenille. 

Magna Cartalla menee hyvin, tulossa mm. rusettiluistelutapahtuma 8.2. jossa 
lisäksi kahvia, musiikkia.

Sputnikilla oli tänään kokous, muutoksia hallituksessa, tapahtumia tulossa 
mm. 9.3. Russian party.



Astérixilla menee ihan hyvin, vaikka osallistujamäärä laskenut viime vuodesta 
”30-35%”. Ensi viikon torstaina nk. Verisauna – Astérix voitti 
verenluovutuskilpailun ja sai palkinnoksi saunavuoron. Myös Astérix luistelee 
sunnuntaina.

La Stradalla oli pikkujoulut, suuri menestys, yli 20 hlöä paikalla. Nyt 
hallituksesta 2 ihmistä vaihdossa, eli hallituksessa 2 hlöä. Viini-ilta, 
kevätjuhla, yhteistyötä laskiaisena Astérixin kanssa suunnitelmissa. Kampus-
Kinon italiaiseen elokuvaan myös suunnittelevat menoa.

         Svenska Klubben suunnittelee kovaa vauhtia kieltenlukijoiden 
euroviisuja, joiden päiväksi nyt päätetty 23.3. 
  
         Sturm und Drangille kuuluu kohtalaista, oli kokous, melkein kaikki 
paikalla. Ensi viikolla vuosikokous, hallitus kenties vaihtuu. Karnivaaleja 
maaliskuun alkuun pohditaan, mukaan kenties muita ainejärjestöjä.

          Taberna Latinalle ei kuulu kummempia, eivät ole kokoustaneet tms.

8    Ilmoitusasiat
           Miika muistutti tutor-hausta. Sanaa levitettävä oppiaineiden pariin; 
kannattaa muistuttaa että voimme antaa suosituksia ihmisille.
           2.2. klo 17  Ilokivessä pidettävästä Yhdistystoiminnan perusteet 
-tapahtumasta muistutettiin. Ilmoittauduttava 28.1. mennessä.

  

  9 Kopo-asiat (varajohtajan tapaaminen, KAJ)
            Varajohtajan tapaaminen oli 10.12., mistä Miika olikin jo aiemmin 
laittanut sähköpostia, jota voi levittää oppiaineiden pariin. Asterix, Sane, 
Magna Carta ja Klubben olivat edustettuina. Esille tuli mm. että olisi hyvä 
julkistaa ”Ainejärjestö suosittelee” -teesejä aina silloin, jos joku asia nyppii. 
Olisi tärkeää että opiskelijat kokisivat, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa 
asioihin. Innostettava opiskelijoita myös käymään laitoskokouksissa.

        KAJin vt. toimenjohtaja  Elena Gorschkow-Salonranta tulee käymään 
Jyväskylässä puhumassa  käännösalasta, varattu 7.2. klo 14 S-rakennuksessa 
kaksi tuntia. Miika käski mainostaa. Kannattaa myös kysellä, olisiko yleisöllä 
ennakkoon mielessä kysymyksiä Elenalle. 

       Sanni harmistunut kielten laitokselle, jolla on korpissa eri ryhmäkoot kuin 
lopulta itse kursseilla. Miika ehdotti että JYYn kopo-sihteerille kerrottava 
asiasta. Kurssin järjestäjä on vastuussa, mutta tämä on tehokkain valitustie. 
Suurin harmi liittyy infon puutteeseen; ryhmiä alunperinkin tehty kaksi, 
jälkikäteen tehty tasoitus näiden välille kertomatta opiskelijoille etukäteen.



10. Tapahtumat (tanssiaiset, sitsit)
            Sitsit 27.1., ilmoittautuminen päättyy huomenna, on jo melko täynnä, 
muutama paikka vapaana. YK:n puolelta toasti puuttuu vielä. Alkaa olla kiire, 
ilmoiteltava nopeasti Sannille jos keksii jonkun. YK maksaa toastin ruoat 
(16e). Muuta maksettavaa ei YK:lle pitäisi sitsien tiimoilta tulla. 

Tanssiaiset: pukuetiketistä kyselty, pitkää mekkoa kritisoitu – asian suhteen 
ollaan järkkääjien puolesta ok, kunhan puku on hienostunut ja siisti, voi olla 
lyhyt helmakin. Aveceista myös kysymyksiä: pitänyt painottaa ihmisille että voi 
tulla ilman avecciakin. 59 nimeä osallistujalistassa tällä hetkellä. Sporticusta 
kysytty paikalle, mutta eivät ole vastanneet. Jatkobilepaikoista ei ole vastailtu 
jostain syystä, mutta on joko Kharma tai Giggling. Puhkupilleistä soiteltu 
musiikista, Sanni esittänyt toiveen cicaposta, sitten valssia, tangoa, foxia. 
Kevyempää musiikkia toisen puoliajan jälkeen. Tajuttiin että Puhkupillien 
mainostus on unohdettu. Samoin mainostettava, että tilaa on vielä, 
maksimirajaa ei ole osallistujamäärälle. Tanssiharkoista: 4.2.  klo 19 YK:n 
sählyvuorolla (yhteyshenkilömme ollut Marika, joka ei ole enää Sputnikin yk-
vastaava, joten vetäjä-asia vielä vähän roikkuu). Magnan Maija Kärki ja 
Sputnikin Maija Kiviranta lupautuivat koristeluun avuksi ennen tansseja. 
Tarvitaan vielä aulavahteja tms., apu tervetullutta, toistaiseksi vain YK:n 
hallituksesta lupautunut apulaisia. Juonto tulossa, todennäköisesti Miika 
hoitaa. Kuudelta sisään, seiskalta show, kymmeneen asti ollaan, lupa 
kuitenkin olla klo 00.00 asti. Tarvittaisiin aulavalvojia, kenties järkkäri? 
Narikka ilmainen. 

Sanni muistutti ottavansa vastaan ideoita tapahtumiin liittyen. Kertoi myös, 
että SuDin kokouksessa puhuttu alumnipäivistä, monet muutkin pohtineet 
asiaa, esim. Astérix ja Magna Carta. Ongelmana kontaktit alumneihin + 
alumnien aktiivisuus, Miika huomautti. Pohditaan, kiinnostusta järjestämiseen 
löytyy kyllä. Karim+Sanni+Petra voisivat ehkä perustaa työryhmän pohtimaan 
alumnipäivien organisoimista. Asiaa päätettiin kehittää eteenpäin.

Euroviisujen teema tulee tänä vuonna Kirsin mukaan olemaan luokkaa 
”kuninkaalliset”.  Viisusääntöjen rukkaus tasapelitilanteen ratkaisuun on yhä 
auki. Uusia ehdotuksia lenteli – edellinen päätös päätettiin tarkistaa, 
mietitään sen korjaamista. Miika ehdotti viisuesitysten tallentamista, 
laitoksella kuulemma videokamera, Miika tarjoutui kuvaamaan.

11  Raha-asiat
    Kuitit  ja  laskut:  Magnan  Maija  Kärjeltä  kulukorvauslomake  sitsien 
lauluvihkoista.  Astérix  haki  beaujolais-iltaan  takautuvasti  50  e  avustuksen, 
myönnettiin.

12 Pari asiaa YK:n sähköpostilistojen hallinnoinnista ja YK:n säännöistä
       Ei löytynyt vapaaehtoista hallinnoimaan listoja, Miika siis jatkaa hommaa. 
Esille tuli myös, että saisiko kaikkia kieltenlukijoita yhdistettyä YK:n listan alle 
-  tällä  hetkellä  käytäntö  on  vähän  turha,  kun  kaikki  sieltä  postitetaan 
eteenpäin  oppiaineiden  omille  listoille.  Mahdollisuuksia  harkitaan  – 
liitettäisiinkö ihmiset  ”väkisin”,  todettiin  että  tämä tuskin loukkaisi  ketään. 
YK:n  ainejärjestöjen  tiedotusvastaavat  koottava  kasaan  ja  neuvoteltava 



käytäntö, että kaikki tapahtumamainokset jne, laitetaan vain YK-listalle, millä 
ehkä voidaan kannustaa ihmisiä liittymään listalle. Avainkysymys saada fuksit 
heti listalle,  sen jälkeen ongelmana vanhat jäärät. Ei tehty  vielä päätöksiä 
asian suhteen.

YK:n säännöistä: sääntöjen mukaan YK:lle pitäisi tehdä tilintarkastus, mutta 
yhdistyslaki muuttunut. Niinpä tästedes, jos yhdistys on Ry, on 
tilintarkastuksesta parempi puhua säännöissä nimellä toiminnantarkastus, 
ettei tule ongelmia lain vaatimien virallisten tarkastajien tms. kanssa. Tämä 
korjattava YK:n sääntöihinkin, siltä varalta että YK:stä tulee joskus Ry.

  13  Muita esille tulevia asioita (META)
Karim ehdotti, että JYYn edustajistossa olisi hyvä olla joku kieltenlukija. Pitäisi 
kannustaa siis kieltenlukijoita/YK:laisia ehdolle edustajistovaaleihin. YK:lla 
voisi olla Pörssin&Dumpin kaltainen ryhmittymä, joka on poliittisesti 
sitoutumaton. Edarivaalit syksyllä, pidetään mielessä sitten kun huutelevat 
ehdokaslistoja.

Saneen edustajat muistivat, että suunniteltu itsenäisyyspäivän juhla floppasi, 
eivätkä täten käyttäneet sitä varten pyytämäänsä raha-avustusta – tapahtuma 
peruttiin vähäisen osallistujamärän takia. Päätettiin antaa heidän käyttää 
anomansa rahat samantien Osma-tapahtumaan.

  14 Seuraava kokous
Päätettiin pidettäväksi 17.2. klo 18 Sohwissa.

  

  

  15  Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.23.

Jyväskylässä __.__.20__
kokouksen puolesta,

Miika Hämynen Iina Julkunen
Puheenjohtaja Sihteeri

Johanna Kujanpää Maija Kärki
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
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