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Hallituksen kokous 15/2017
Aika: 4. lokakuuta klo 16.15
Paikka: Salissa MaD259

Hallitus:
Jasmin Kilpeläinen
Sauli Räihä
Reetta Koskelo
Tuomo Huttu
Laura Huhta
Miikael Saksman
Niko Kankkonen
Juho Siitari
Markus Kulmala
Olli Saarinen
Joonas Pollari
Kiril Sanasvuori
Timo Karla
Joonas Koponen
Teemu Kovanen

Läsnä:
Puheenjohtaja
Sihteeri

x
x
x
x
x, (poistui kohdassa 13.A)
x
x
x
x
x, (saapui kohdassa 6)
x
x
Hallituksen ulkopuolinen

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Jasmin Kilpeläinen avasi kokouksen klo 16.23.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Sihteerin valinta
Sauli Räihä toimii sihteerinä.
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokousten 10/17 ja 14/17 pöytäkirjat muutoksitta.
5.Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla: lisätään kohtaan 9C Janon
vuosijuhlat ja vaihdetaan kohtaan 9D muut.
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Ei avautumisia.
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7. Jäsenet
Hyväksytään uudet jäsenet ajalta 19.9.-4.10.2017, 5 henkilöä. Jäsenet erillisenä liitteenä.
8. Vastaavien terveiset
Opiskelijoilta on tullut toive, että toisen kerroksen aulaan olisi hyvä saada pistokepaikkoja lisää.
Todennäköisesti asialle ei kuitenkaan mitään voi, sillä jatkojohdot ovat kulkutiellä ja sähkötöihin
tuskin ruvetaan. Ohjeistetaan opiskelijoita tulostamaan demolappuja, tekemään
vihkomuistiinpanoja sekä hankkimaan varavirtalähteitä.
9. Yhteistyökuviot ja edustukset
A. Sankarikoulutus / LähiTapiola
Sankarikoulutus meni hyvin. Tapahtumassa oli 13 osallistujaa, mikä ei ole paljon mutta
riittävästi. Tilana MaD380 ei ollut riittävän suuri, mutta käytävältä sai sihteerin luvalla
lisää tilaa.
B. ATS YG
Atomiteknisen seuran young generation laittoi sähköpostia, että he voisivat tulla
kertomaan toiminnastaan ja ydinvoimala-asioista. He ehdottivat tapahtuman
ajankohdaksi haalarikastajaisviikkoa mutta Jasmin ehdotti takaisin viikkoa 49
(itsenäisyyspäiväviikko). Haalarikastajaisviikko voi kuitenkin sopia, koska haalarit ei
välttämättä ehdi siihen mennessä tulla, jolloin tapahtumaa ei ole järkeä silloin vielä pitää.
ATS YG kustantaisi tapahtuman, meidän pitäisi vain hommata tarjoilut ja tilat, joihin he
ovat luvanneet 800€. Hyvä tilaehdotus on esimerkiksi Metallin sauna.
C. JANOn vuosijuhlat
JANOn 30-vuotis vuosijuhlat järjestetään 27.10. ravintola Primuksessa, mikä sijaitsee
pari kilometriä kompassilta. Juhlista järjestetään bussikuljetus takaisin keskustaan
jatkoille. JANO on kutsunut kaksi Ynnän hallituslaista mukaan juhliin.
Ilmoittautumislomake sulkeutuu 8.10, joten vielä on pieni hetki aikaa miettiä, ketkä on
halukkaita lähtemään. Kiril on osoittanut mielenkiintonsa tapahtumaa kohtaan.
D. Muut
Trampoliiniparkia ei tunnu kiinnostavan yhteistyö - sähköposteihin ei vastata. Teeleidi ei
niin ikään ole vastannut sähköposteihin yhteistyökuvioista. Muiden yhteistyökuvioiden
laskutuksia pitää laittaa menemään. Miksu ei ole niitä vielä laittanut, mutta ei ollut saanut
tietojakaan. Muistutuksena, että Drivestä ja punaisesta kansiosta löytyy laskutettavat
sopimukset. Joonas puhui, että hän päivittää uudet yhteistyökuviot nettisivuille.
Joonaksen terveiset: Passionissa aloitetaan keskiviikkoisin järjestämään wings-iltoja.
Ensi viikon keskiviikkona 11.10. kaksi hallituslaista saavat mennä ottamaan mittaa
muiden ainejärjestöjen hallitusten edustajista, kuka jaksaa syödä eniten siipiä. Olli ja
Tuomo ovat ainakin vapaaehtoisia edustamaan Ynnää.
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10. Ynnä
A. Tilat
Tiloista ei ole tullut vielä lopullista vastausta. Viimeisin käänne asiassa on, että myös
Idesko ja eräs vaihtarijärjestö on havitellut Pörssin vanhaa tilaa. Ynnällä olisi kuitenkin
isona järjestönä suurille tiloille enemmän käyttöä. Jos Pörssin tilaa ei kuitenkaan saada,
niin Stimuluksen tila on yksi mahdollisuus. Jos taas Pörssin vanha tila saadaan, niin siitä
voisi tehdä yhden ison opiskelijatilan ja vanhoista tiloista saa toimiston. Asiaa selvitellään
edelleen.
B. Ynnä-logotarrat
Juho ei ole vielä ehtinyt selvittämään, mutta homma on työn alla.
C. Hallituksen some-esittely
Ynnän hallituslaisten SOME-esittelyt tehdään instaan. Jokainen kertoo siis vuorollaan
omasta hommastaan ja päivästään. Viikosta 41 alkaen kaikki saavat valita mieluisiaan
päiviä, mielellään mahdollisimman tiiviisti. Jasminilta voi kysyä aina tunnuksia kun oma
vuoro koittaa. Vastuupäivät:
10.10. Reetta (KOPO-kokous)
11.10. Sauli (järjestösitsit)
12.10. Juho (kolmiot)
13.10. Jasmin (fysiikan labra)
14.10. Markus (vaellus)
19.10. Miksu (työelämäsauna)
26.10. Niko (beer pong)
27.10. Kiril (JANOn vujut mahdollisesti)
28.10. Lauralle (FysikerFest)
4.11. Olli (peliviikonloppu)
Molemmille Joonaksille ja Timolle jaetaan vielä jotkut vastuupäivät.
D. Muut
Ollaanko halukkaita painamaan hallituslaisten uusiin Ynnän T-paitoihin “hallitus” ja oma
nimi. Hallitusvuosi on kuitenkin jo melko pitkällä, joten parempi ratkaisu on, että
seuraava hallitus saa halutessaan tehdä painatukset.
11. Fuksit
A. Haalarit
Jotkut ainejärjestöt ovat jo saaneet haalarit, joten todennäköisesti he eivät ole hoitaneet
asiaa samalla tavalla kuin me. Siinä on siis kehittämiskohta ensi vuodelle. Haalareiden
tarkkaa saapumisaikaa ei tiedetä, eikä sitä, että voiko haalarikastajaisia pitää silloin kun
oltiin alunperin ajateltu. Haalarit saapuvat joskus marraskuussa. Firmalle voisi ehdottaa,
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että pystyykö niiden tuloa hieman nopeuttamaan pientä korvausta vastaan, esimerkiksi
euron per haalari. Todennäköisesti he eivät kuitenkaan lähde mukaan tämän kaltaiseen
ehdotukseen. Haalarikastajaispäivä ja syyskokous voitaisiin siis vaihtaa päikseen. Niko
ja Laura hoitavat mahdolliset tilamuutokset. Tällöin syyskokous olisi siis juuri ennen
kolmioita.
B. Muut
Tutoroinnin päätös voitaisiin yhdistää haalarikastajaisiin. Tutorit saavat järjestää
tapahtuman alkuun jonkun ohjelmanumeron, jonka jälkeen ruvetaan kastamaan fukseja.
12. Tapahtumat
A. 3miot
Lipunmyyntilistat tulevat Driveen tämän viikon aikana. Niitä sitten vain varailemaan!
B. Fuksisitsit
Sieltä mistä ruuat tilattiin, oltiin sekoitettu tilaukset, jolloin Ynnäläiset eivät saaneet
yhtään erikoisruokavalioita. Pääruuatkin menivät siis sekaisin, jolloin Ynnä söi riisiä eikä
lasagnea. Onneksi viljattomatkin pystyivät riisiä syömään. Ruokailuja lukuun ottamatta
kaikki meni hyvin. Pöydät eivät riittäneet, joten osa pöydistä oli aika korkeita. Jatkossa ei
ole mielekästä järjestää sitsejä enää samaan aikaan toisen porukan kanssa.
C. Fuksiaiset
Viiniä jäi paljon yli. Loppuja käytetään esimerkiksi haalarikastajaisissa. Ensi vuonna
ryhmiin pitää saada mukaan saattajat, eli aina joku vanhempi opiskelija. Tällöin
erityisesti siirtymiset nopeutuvat, kun fuksit eivät vielä osaa suunnistaa Jyväskylässä ja
jättävät rasteja väliin. Myös ohjeistus maaliin saapumisesta pitää olla jatkossa
selkeämpi: ei siis haittaa vaikka sinne ei ehdi kymmeneksi eikä sen takia tarvitse jättää
rasteja käymättä. Lähtöä pitää organisoida myös paremmin, ettei kaikki kaverit ja saman
alan edustajat päädy samoihin ryhmiin.
Lipunmyyntitulot jäivät aika pieneksi, kassaan ei oltu lyöty 23.00 jälkeen mitään vaikka
maksuja oltaisiin otettu vastaan. Jatkossa voisi olla hyvä valita pienempi porukka, joka
kassahommaa pyörittää niiltä järjestöiltä keillä on sopimus ESC:in kanssa. Olli ottaa
Ynnän osalta lipunmyyntivuoron vastuulleen siten, että Olli aloittaa ensimmäisestä
vuorosta. Asia voidaan ottaa puheeksi myös seuraavassa tapahtumavastaavien
kokouksessa. Kiril jakaa ylimääräiset drinkkiliput niille, jotka tekivät fuksiaisten eteen
töitä.
D. Mielen kulttuuri - Mielenterveyspäivän seminaari
Joonaksen terveiset: Joonas jakaa tapahtuman mainoksia Agoralla ja Ylistöllä. Lisäksi
yhdessä Timon kanssa he menevät auttamaan loppusiivouksessa.
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E. Työelämäsauna
Työelämäsauna on torstaina 19.10. MAOL on myös luvannut sponsoroida tapahtumaa
50€ edestä. Miikael, Kiril, Juho ja Olli ovat ainakin ilmoittaneet olevansa tapahtumassa
paikan päällä. Tapahtuman ovet avataan 17.30 ja esitykset alkavat tasan 18.00. Juho
hoitaa paikalle tarjoilut auton kanssa, budjetoidaan niihin 150€. Opinkiven avaimen
hakee Olli. Tilassa saa olla kolmeen asti yöllä.
F. Beer pong - turnaus
Turnaus on hyvällä mallilla, siihen osallistuu neljä joukkuetta per järjestö.
Ilmoittautuminen pelaajille aukeaa myöhemmin, mutta paikalle saa ilmestyä vaikka ei
itse pelaisikaan. Jatkopaikka on todennäköisesti Brassa.
G. Luonnontieteelliset suursitsit
Järjestelyt ovat hyvällä mallilla, tapahtumavastaavat kokoustavat asian tiimoilta ensi
tiistaina. Tapahtuman jatkot on Freetimessa ja Laura suunnittelee hienon haalarimerkin.
H. Excu
Excu alkaa 9.11. Matematiikan ja fysiikan laitokset ovat luvanneet sponsoroida
tapahtumaa 200€ per laitos. TeKiltä tukea tulee 250€ edestä. Niko on ottanut
fyysikkokiltaan yhteyttä mutta vierasmajoitukset on jo varattu kyseisenä ajankohtana.
Lattiamajoitukset on vielä yksi mahdollisuus. Ohjelmaa he ovat kuitenkin luvanneet
järjestää illalle. Sähköinsinööreihin on otettu majoituksen tiimoilta myös yhteyttä mutta
heiltä ei ole tullut vielä vastausta. Yksi mahdollisuus majoituksesta on myös, että saunaa
saa pitää aamuun asti. Mahdollisesta saunan hinnasta ei ole vielä kuitenkaan tietoa. Sen
selvittyä voidaan päättää lopullinen hinta matkaan lähtijöille. Muuten hinta olisi
mahdollisesti LOIMUn jäsenille ilmainen ja muille Ynnäläisille 5€ (tai 10€). Ynnä ei tue
mahdollista panimokierrosta.
Torstain aikataulu: ensin mennään ABB:lle, sitten TeKille, siellä olisi kiva saada myös
jotain ruokaa, sitten  jatketaan Otaniemeen ja Inforglobelle. Illalla olisi mahdollisesti
halukkaille luvassa myös panimokierros.
I. Haalarinkastajaiset
Haalarinkastajaisten päivä joudutaan todennäköisesti siirtämään, kuten edellä jo asiasta
keskusteltiin.
J. Syyskokous
Syyskokouksen päivä vaihtuu todennäköisesti haalarikastajaisten ohessa.
K. Luonnontieteilijöiden jouluristeily
Risteilystä on lähtenyt jo laskut ja hommat lipuu eteenpäin.

Ynnä ry, hallituksen kokous 15/2017

6/7

L. Paremmat pikkujoulut + vujujuttu
Pikkujoulujen yhteydessä järjestetään vuosijuhlien kaltainen tilaisuus, eli paikan päälle
pitää kutsua myös vieraita. Niko on Passioniin yhteydessä asian tiimoilta.
M. Kopokahvit ja -kysely
Nämä kahvit ja kyselyt ovat jopa vasta joulukuun asiaa, kun syksyä on ehtinyt vähän
kulua ja esimerkiksi tenttejä on jo järjestetty.
N. FysikerFest
Tapahtuma järjestetään 27.-29.10. Tänä vuonna halukkaat osallistujat hoitavat omat
kyytinsä paikan päälle. Tapahtumasta ja ohjeistuksesta lähetetään kuitenkin infoa
Ynnäläisille. Jasmin tekee tapahtuman myös Facebookiin, jonka kommenttikentässä voi
sopia esimerkiksi mahdollisista kimppakyydeistä. Ynnä ei kuitenkaan järjestä
tapahtumaa, eikä siis myöskään tue sitä rahallisesti.
O. Muut
Ei muuta.
13. Liikunta
A. Liikuntavuoro
Liikuntavuorot ovat nyt lähteneet rullaamaan. Aika vähän porukkaa on ollut joka kerta
paikalla, eikä ollenkaan fukseja. Toivottavasti syksyn mittaan porukka löytää sinne.
Kortti- ja avainongelmat ovat historiaa, Olli löysi oikeat henkilöt, niin asia hoitui. Vuorolla
pelattavista lajeista otetaan toiveita vastaan.
B. Vaellus
Vaellukselle lähdetään 13.10. ja palataan 15.10. Autiotuvissa pääsee käymään
vaelluksen aikana saunassa. Reittisuunnitelma ja aikataulu olisi hyvä lisätä
tapahtumaan. Liikkeelle lähdetään omilla autoilla, 2-3 autoa riittää. Ynnä voi sponsoroida
tapahtumaa matkakuluissa liikuntabudjetista. Budjetoidaan 10€ per osallistuja.
C. Pyöräretki
Pyöräretkellä oli ohjaajan lisäksi yksi osallistuja, ei siis mikään yleisömenestys, vaikka
alkoholittomia tapahtumia on toivottu.
D. Pesisturnaus
Pesisturnaus järjestetään ensi viikon maanantaina 9.10. Neljä Ynnäläistä on
ilmoittautunut Ollille joukkueeseen, mutta kaikki pääsevät pelaamaan ketkä ilmestyvät
tapahtumaan paikalle. Peliaika on 15.00-18.00. Radikaalilla on ollut jotain
päällekkäisyyksiä tapahtuman kanssa mutta toivottavasti he saavat joukkueellisen
paikalle. Budjetoidaan 15€ urheilujuomaan. Joku voisi hoitaa vielä paikalle Ynnän lipun.
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E. Muut
Megazone turnausta toivottu, sen voi järjestää vaikka joku maanantai. Olli on miettinyt
myös paintballia ja WayOutia. Superfutista ehdotettiin myös.
14. Edarivaalit
Hallituksesta tuli mukavasti ehdokkaita ja Luotilla ehdokkaita on siis yhteensä 14. Ynnä
kannustaa ihmisiä äänestämään. Vielä ei ole selvää saadaanko pitää esimerkiksi
äänestyspistettä.
15. Sauna
Sauna seisoo paikallaan.
16. Hankinnat
Ei hankintoja.
17. META
Omien tavaroiden jatkuva säilytys toimistolla ei ole toivottavaa, sohvalle ei mahdu edes
istumaan. Erityisesti kitarat ovat tiellä. Jos tavaroita ja työkaluja käyttää niin ne nostetaan
takaisin paikoilleen. Televisiossa ei näy televisio.
18. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 16.10.2017 klo 16.15 ynnän opiskelijatilassa.
19. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Jasmin Kilpeläinen päätti kokouksen nuijallaan klo 18:35.
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2017
Kokouksen puolesta

__________________________
Jasmin Kilpeläinen
Puheenjohtaja

_____________________________
Sauli Räihä
Sihteeri

