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Hallituksen kokous 1/2018  
Aika: 8. tammikuuta klo 18.00 
Paikka: Ynnän ainejärjestötila MaD242 
 
 

Hallitus:  Läsnä: 

Markus Kulmala 
Sauli Räihä 
Kiril Sanasvuori 
Laura Huhta 
Miikael Saksman 
Niko Kankkonen 
Joonas Koponen 
Joonas Pollari 
Veikko Manninen 
Nea Marjavaara 
Onni Laitinen 
Reetta Koskelo 
Miikka Harju 
Marwan Martén 
Olli Saarinen 
Juho Siitari 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
x 
x, (saapui kohdassa 4) 
x, (saapui kohdassa 12 ja poistui kohdassa 20.B) 
x, (saapui kohdassa 12) 
x 
x 
x, (saapui kohdassa 4) 
x 
x 
x 
Hallituksen ulkopuolinen 
Hallituksen ulkopuolinen, (poistui kohdassa 11.B) 
Hallituksen ulkopuolinen 
Hallituksen ulkopuolinen, (saapui kohdassa 12) 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen uusi puheenjohtaja Markus Kulmala avasi kokouksen klo 18.03. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Sauli Räihä toimii sihteerinä. 
 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen 20/17 pöytäkirja muutoksitta. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla:  
Lisätään kohta 6. Tämän pöytäkirjan tarkastajien valinta, 2kpl. 
Lisätään kohta 12. Fuksit.  
Lisätään kohtaan tapahtumat 15.L. Matlu lanit. 
Muita kohtia siirretään tarpeen mukaan.  
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6. Tämän pöytäkirjan tarkastajien valinta 
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Laura Huhta ja Nea 
Marjavaara.  
 
7. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Pakkaset ovat saapuneet Jyväskylään. 
Nea on laittanut Mattilan Leenalle kv-asioista viestiä. Kevään kv-toiminta saadaan toivottavasti 
yhtä toimivaksi kuin syksyllä.  
 
8. Uudet jäsenet 
Ei uusia jäseniä. Seuraavassa kokouksessa pitää sopia, kuka vastaa jäsenrekisteristä. 
 
9. Hallitustoiminta 

A. Työjärjestys 
Kokouskutsussa on ollut liitteenä työjärjestys luettavaksi - kaikki ovat sen hienosti 
lukeneet. Hyväksytään työjärjestys muutoksitta ja pyritään noudattamaan sitä vuoden 
mittaa. Työjärjestys erillisenä liitteenä.  
 
B. Kokouskäytänteet 
Kokouksiin saavutaan ajoissa paikalle. Jos ei kuitenkaan kokoukseen pääse, niin siitä 
mielellään ilmoitus etukäteen. Mahdolliset puheenvuorot voi antaa esimerkiksi 
Markukselle tai Saulille.  
 
C. Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen 
Myönnettiin rahastonhoitaja Onni Laitiselle laajat tilinkäyttöoikeudet Ynnä ry:n tilille. 
Maksuliikenne päätettiin hoitaa hänen Yrityksen OP-verkkopalvelunsa kautta. Lisäksi 
päätettiin myöntää hänelle OP Visa Business -maksukortti.  
 
Jatkettiin väistyvän rahastonhoitajan, nykyisen tiedottajan Miikael Saksmanin laajoja 
tilinkäyttöoikeuksia Ynnä ry:n tilille. Maksuliikenne päätettiin hoitaa hänen Yrityksen 
OP-verkkopalvelunsa kautta. Hänen OP Visa Business -maksukortin käyttöoikeudet 
lakkautettiin.  
 
Myönnettiin puheenjohtaja Markus Kulmalalle laajat tilinkäyttöoikeudet Ynnä ry:n tilille. 
Maksuliikenne päätettiin hoitaa hänen Yrityksen OP-verkkopalvelunsa kautta. Lisäksi 
päätettiin myöntää hänelle OP Visa Business -maksukortti.  

 
Jasmin Kilpeläisen tilinkäyttöoikeudet Ynnä ry:n tilille ja OP Visa Business -maksukortin 
käyttöoikeudet päätettiin lakkauttaa. 
 
Juho Siitarin OP Visa Business -maksukortin käyttöoikeus päätettiin lakkauttaa.  
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D. Kulkuoikeudet 
Uusille hallituksen jäsenille myönnetään avaimet ja kulkuoikeudet MaD-rakennukseen. 
Väistyviltä hallituksen jäseniltä kerätään kulkukortit ja avaimet pois, Markus ottaa nämä 
vastuulleen. Myönnetään myös toimistovastaaville Marwan Marténille ja Jimi 
Kotkajuurelle kulkuluvat ja avaimet. Jatkavat hallituslaiset käyvät päivittämässä 
kulkulupansa vahtimestareilla omatoimisesti.  
 
E. Nimenkirjoitusoikeuksien ilmoittaminen PRH:lle 
Budjetoidaan 20€.  
 
F. Hallituskuvat 
Hallituskuvia ei oteta ensimmäisessä kokouksessa vaan mahdollisimman nopeasti sen 
jälkeen. Kiril ottaa kuvat ja laittaa whatsapissa viestin mahdollisista kuvausajoista. 
Kuvauspaikkana toimii MaA:n ja MaD:n välinen putki.  

 
10. Hallitusvirat 
Jaettavia hallitusvirkoja ovat tapahtumavastaavat, tapahtumakoordinaattori, 3miot-vastaava, 
liikuntavastaava, fuksivastaava, yritysvastaavat, tiedottaja, webmaster, kopo-vastaava, 
sopo-vastaava, kv-vastaava, kulttuurivastaava, ympäristövastaava, kehy-vastaava, 
some-vastaava ja saunamaisteri. 
 
Valitaan hallitusvirkoihin seuraavat henkilöt: 
Tapahtumavastaavat: Reetta Koskelo, Nea Marjavaara, Joonas Pollari.  
Tapahtumakoordinaattori: Niko Kankkonen 
3miot-vastaava: Niko Kankkonen  
Fuksivastaava: Veikko Manninen  
Liikuntavastaava: Veikko Manninen  
Yritysvastaava: Joonas Koponen 
Tiedottaja: Miikael Saksman 
Matematiikan kopo-vastaava: Miikael Saksman  
Fysiikan kopo-vastaava: Kiril Sanasvuori 
Sopo-vastaava: Nea Marjavaara 
Kv-vastaava: Nea Marjavaara 
Kulttuurivastaava: Laura Huhta 
Ympäristövastaava: Laura Huhta 
Kehy-vastaava: Laura Huhta  
Some-vastaava: Reetta Koskelo 
  
Joonas Pollari ottaa vastuulleen, että myös holittomia tapahtumia järjestetään tulevan vuoden 
aikana. 
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Jäsenistölle laitetaan avoimeen hakuun toisen yritysvastaavan ja saunamaisterin paikat. 
Webmasterin virkaan mahdollisesti palkataan henkilö, joka osaa laittaa nettisivut siihen kuntoon, 
että muut hallituksen jäsenet voivat niitä sitten päivittää ja täydentää.  
 
11. Toimihenkilövirat 

A. Loimun opiskelijat - Jyväskylä -, JANO-, MAOL-, TITOL-, TEK-yhdyshenkilöt, 
SFMO-, laatu- ja muut vastaavat 
Valitaan seuraavat yhdyshenkilöt ja vastaavat:  
Loimun opiskelijat -Jyväskylä ry:n yhdyshenkilö: Miikael Saksman  
JANO-yhdyshenkilö: Sauli Räihä 
MAOL-yhdyshenkilö: Laura Huhta  
TITOL-yhdyshenkilö: Joonas Pollari  
TEK-yhdyshenkilö: Kiril Sanasvuori  
SFMO-vastaava: Miikael Saksman  
Laatu- ja esanssivastaava: Valitaan seuraavassa kokouksessa 
Tapahtumatoimihenkilö: Mirja Tevio 
Haalarimerkki-paita-tölkkisukka-merkki-ja-nauha-vastaava: Tuomo Huttu 
Toimistovastaavat: Marwan Martén ja Jimi Kotkajuuri 

 
B. Muut toimihenkilöt 
Nimetään väistyville hallituslaisille toimihenkilövirat:  
Ynnän Siitari: Juho Siitari 
Huikee&Mauton: Jasmin Kilpeläinen 

 
Pidetään kymmenen minuutin kokoustauko.  
 
12. Fuksit 
Laura on ollut uusiin fysiikan fukseihin yhteydessä. Mahdollisista uusista matematiikan fukseista 
ei ole vielä tietoa, Reetta on laitokselle asiasta yhteydessä. Uudet opiskelijat pyritään saamaan 
Ynnän jäseniksi ja myös heille mainostetaan kevään tapahtumia.  
 
13. Hallituksen koulutus 
HV-mökki on 2.-4.2. metsästysmajalla Kangasniemellä. Autolliset voivat ilmoittaa itsensä, niin 
saadaan järjestettyä kimppakyytejä. Myös bussiliput ovat nyt ostettuina edullisia. Asiasta 
voidaan jatkaa keskustelua FB-tapahtumassa.  
 
Hallituslaiset ilmottautuvat omatoimisesti JYY:n järjestöseminaariin. 
 
14. Yhteistyökuviot ja edustukset 

A. Mroom 
Vanha sopimus loppuu alkukeväästä ja sen tilalle olisi hyvä tehdä uusi.  
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B. Universum 
Markus on ehdottanut uutta sopimusta, mutta vastausta ei ole vielä tullut.  

 
C. Muut 
Markus tapaa 9.1. JESin edustajaa mahdollisesta yhteistyöstä.  
Muista yhteyshenkilöistä Markus laittaa listan yritysvastaaville.  
Nea on yhteydessä Jyväskylän E-sports seuraan mahdollisesta yhteistyöstä. 

 
15. Tapahtumat 

A. 3miot 
Kevään ensimmäiset kolmiot ovat 15.2, teemana erotiikka. Lipunmyyntivuoroja 
katsotaan myöhemmin. 
Toiset kolmiot ovat 22.3. ja kevään viimeiset kolmiot järjestetään 19.4. 
 
B. ATS YG 
Tarjolla oli paljon juustoa ja viiniä. ATS YG oli kiinnostunut tulemaan kahden vuoden 
päästä esittelemään toimintaansa uudelleen.  
 
C. Paremmat pikkujoulut + vujujuttu 
Juhlat menivät hyvin, desimaaliluvusta voidaan jatkossakin pitää kiinni. Resina oli 
kooltaan ja tunnelmaltaan hyvä, mutta tanssitilaa oli aika vähän. Verso voisi olla yksi 
mahdollinen paikka tapahtuman järjestämiseen tänä vuonna. Alkudrinkki oli monen 
mielestä hyvä, mutta myös skumppa on yksi vaihtoehto alkumaljaksi.  
Moni juhlijoista katosi matkalla jatkoille, tämä varmaan sen takia, että juhlat ja jatkot 
olivat eri paikoissa. Eli jatkojen mainostus ja siirtyminen seuraavalla kerralla 
selkeämmäksi.  
Tapahtuman järjestämisestä on tullut kiitosta sisarjärjestöiltä.  
Niko hakee Resinaan jääneet tavarat.  
 
D. Poikkitieteelliset Kevätkauden Avajaiset 
Poikkitieteelliset vappukauden avajaiset pidetään 17.1. Nea ja Olli ovat vapaaehtoisia 
lipunmyyjiä Ynnän vuorolla.  
 
Samana päivänä on fuksisauna (vappukauden avajaissauna). Niko selvittää saunan 
tilanteen. Budjetoidaan 300€ saunaan ja 40€ tarjoiluihin.  
 
 
E. Baarikierros 
Järjestetään 24.1. (tai mahdollisesti 25.1.), jatkopaikka ei ole Ynnän vastuulla. 
Tapahtuman mainostaminen pitäisi aloittaa mahdollisimman pian.  
 
F. Toogaviinibileet 
Lillukan aukeamispäivä ei ole vielä varmistunut, eli sitä ei ainakaan vielä voi varata 
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paikaksi kevään tapahtumiin. Toogabileille pitää siis todennäköisesti keksiä tänä vuonna 
jokin toinen paikka. 
 
Näillä näkymin Lillukka tulee käyttöön helmikuussa.  
 
G. Jyväskylän kyykkäturnaus  
Järjestetään 27.1. yhteistyössä Linkin kanssa, Siitari on Ynnän puolesta tapahtuman 
järjestämisessä mukana. Tapahtuman jatkot järjestetään Freetimessä. Siitari selvittää 
uusien kamojen hintaa - tilataan niitä lisää vaikka ne eivät kyseiseen tapahtumaan 
ehtisikään. Budjetoidaan 100€ uusiin kyykkiin.  
 
H. HV-mökki ja tutustumisauna  
Budjetoidaan tapahtuman järjestämiseen 600€.  
 
I. MM-kyykkä 
Ynnä ei ehtinyt saamaan joukkuetta eikä varasijoista ole kuulunut mitään. Ynnä voi 
kuitenkin lähteä muuten vain vierailemaan Hervantaan. Selvitetään, onnistuuko yhteinen 
bussikuljetus sisarainejärjestöjen kanssa.  

 
J. Sitsit  
ESC on varattu tapahtumaa varten. JAMK:in sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ovat 
osoittaneet kiinnostustaan sitsien järjestämiseen.  
 
Kaverisitsiteema jätetään myöhemmin käytettäväksi.  
 
K. Ynnän Appro 
Approtoimikuntaa ei saatu kasaan, joten pidetään uusi approtoimikunnan 
järjestäytymiskokous.  
 
L. Matlu lanit 
Tapahtuman voisi järjestää Valorinteessä esimerkiksi helmikuun lopulla tai maaliskuun 
alussa. Nea on ainakin halukas järjestämään tapahtumaa.  
 
M. Muut 
Lappeenrannan Lateksii ry:n vuosijuhlille ovat halukkaita lähtemään ainakin Niko ja Nea. 
Budjetoidaan tähän 100€.  
 
Aamusitsien mahdollisuutta ruvetaan selvittämään. Myös Linkki voisi olla kyseisen 
tapahtuman järjestämisessä mukana.  
 

16. Sopo- ja Koposysteemit 
Entinen puheenjohtaja laittaa kopokahvien palautteet driveen, jolloin niitä asioita voidaan lähteä 
viemään eteenpäin. Sekä kopo- että sopo-asioissa voidaan muutenkin aktivoitua tänä keväänä.  
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17. Liikunta 

A. liikuntavuoro 
Uusi liikuntavastaava Veikko ottaa vastuulleen Vivecan avaimen ja ovien avaamisen 
liikuntavuoroille. Huomenna 9.1. ei ole vielä liikuntavuoroa mutta heti seuraavalla viikolla 
vuorot olisi hyvä saada pyörimään.  

 
B. Muut 
Veikko selvittää kevään mittaan ynnäläisten liikuntatoiveita. Ynnän yhteistyötä 
boulderpajan ja laajavuoren kanssa on ainakin hyvä hyödyntää.  

 
18. Haalarit 
Muutamat haalarit on vielä hakematta. 
 
19. Sauna 
Uutta vastaavaa ei vielä ole, tulevaisuudessa pitää todennäköisesti vuokrata ajoneuvoa, jolla 
saunaa voidaan kuljettaa. Saunalle on myös pientä remontin tarvetta. 
 
20. Hankinnat 

A. Toimistotarvikkeet ja muut juoksevat menot. 
Kahvitarvikkeisiin budjetoidaan talousarvion mukainen määrä.  
Muihin juokseviin kuluihin budjetoidaan talousarvion mukainen määrä. 
 
B. Muut 
Uusille hallituslaisille hankitaan paidat ja niille sponsori. Budjetoidaan puheenjohtajan 
takin painatukseen 20€. Markus selvittää paljon brodeeraus kustantaa.  
 
Budjetoidaan uuteen vedenkeittimeen 40€. Myös uusi kahvinkeitin hommataan uusien 
tilojen myötä.  

 
21. META 
Hankitaan tukkukortti Keskoon.  
 
Vanhoihin Stimuluksen tiloihin voidaan muuttaa heti kun halutaan - Juho hakee avaimen 
vahtimestareilta. Muuttopäiväksi sovitaan 17.1. kello 13, eli ennen saunaa.  
 
Ylimääräinen yhdistyksen kokous järjestetään  23.1. kello 16.15 Ynnän opiskelijatilassa, jolloin 
valitaan loput hallituksen jäsenet.  
 
22. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 15.1.2018 klo 16.15 Ynnän opiskelijatilassa. 
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23. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala päätti kokouksen nuijallaan klo 21:25. 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2018 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Markus Kulmala Sauli Räihä 
Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 
_________________________ ______________________________  
Nea Marjavaara Laura Huhta 
1. pöytäkirjantarkastaja 2. pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 


