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Hallituksen kokous 2/2018  
Aika: 15. tammikuuta klo 16.15 
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 
Janne Arc 
Nuutti Rantanen 
Juho Siitari 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
x, (saapui kohdassa 4) 
x, (saapui kohdassa 6) 
x, (saapui kohdassa 13.P) 
x, (saapui kohdassa 13.P) 
- 
x 
x 
- 
x 
x 
Hallituksen ulkopuolinen 
Hallituksen ulkopuolinen, (poistui kohdassa 13.P) 
Hallituksen ulkopuolinen, (saapui kohdassa 6) 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen uusi puheenjohtaja Markus Kulmala avasi kokouksen klo 16.17. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Sauli Räihä toimii sihteerinä. 
 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen 1/18 pöytäkirja muutoksitta.  
Hyväksytään lisäksi edellisen hallitusvuoden 3/17 pöytäkirja muutoksitta.  
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla:  
Lisätään kohta 9. Hallituksen some-esittely. 
Lisätään kohta 10. Uusi webmaster.  
Muita kohtia siirretään tarpeen mukaan.  
  



 
 
Ynnä ry, hallituksen kokous 2/2018 2/7 

 
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Kokouspossut ovat vihdoin saapuneet. Jos kokouksessa käsiteltävät asiat lipsuvat liikaa 
aiheesta, possujen avulla asian voi saada takaisin raiteilleen.  
 
Uuteen Ynnän toimistoon saatiin yksi avain. Markus pitää avaimen keskiviikkoon asti, jolloin 
muuton on määrä tapahtua. Sen jälkeen vahtimestarit teetättävät hallituslaisille uudet toimiston 
avaimet. Muuten hallituslaiset voivat käydä päivittämässä kulkulupia omatoimisesti.  
 
Ynnän tarroja pitää lätkiä vastuullisesti - väärä paikka voi antaa jopa huonoa mainosta Ynnästä.  
 
7. Jäsenet  
Hyväksytään uudet jäsenet ajalta 5.12.2017-15.1.2018, 3 henkilöä. Lista jäsenistä erillisenä 
liitteenä. 
 
Sihteeri ottaa vastuun Ynnän jäsenrekisteristä tälle hallitusvuodelle.  
 
8. Vastaavien terveiset 
Sähköinsinööri killalla Aallosta on mielenkiintoa sitsata ynnäläisten kanssa excullansa.  
 
9. Hallituksen some-esittely 
Somevastaava on suunnitellut hallitukselle uuden some-esittelyn. Tällä kertaa päivät 
järjestetään putkeen, jotta kokonaisuus toimii paremmin. Some-esittelyn tarkoituksena on saada 
hallitus tutuksi jäsenistölle. Oman somepäivän aikana saa kertoa itsestään, hallitushommistaan 
ja muusta mitä päivän aikana tapahtuu. 
 
Some-esittelyvuorot: 
24.1. Puheenjohtaja Markus 
25.1. Varapuheenjohtaja Kiril 
26.1. Rahis Onni 
27.1. Sihteeri Sauli 
28.1. Joonas Pollari 
29.1. Reetta 
30.1. Veikko 
31.1. Laura  
1.2. Miksu 
2.2. Nea 
3.2. Niko 
4.2. Joonas Koponen 
 
Markus laittaa tunnukset Instagramiin ynnän hallitusryhmälle.  
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10. Uusi vebmaster 
Markus laittaa ylimääräisen yhdistyksen kokouksen jälkeen paikasta jäsenistölle tietoa.  
 
11. Suositukset opiskelijaedustajiksi Mltk opetuksen kehittämisryhmään  
Ynnääjiin on asiasta laitettu sähköpostia mutta yhtään vastausta ei ole tullut.  
 
Edustustehtävään vallitaan Ynnän hallituksen varapuheenjohtaja Kiril Sanasvuori.  
 
12. Yhteistyökuviot ja edustukset 

A. Universum 
Markus on selvittänyt raha-asiaa sähköpostilla, tietoa on välitetty eteenpäin. Kysely tulee 
olemaan hieman erilainen tänä vuonna kuin aikaisemmin. Jatkossa yhteistyö on uusien 
yritysvastaavien vastuulla. 

 
B. Mroom 
Tämän kuun loppuun mennessä umpeutuu vanha soppari, eli uudet yritysvastaavat 
(Joonas siihen asti kun toinen löytyy) voivat päivittää sen.  

 
C. JES ry 
Markus on käynyt tapaamisessa, jossa puhuttiin muun muassa tapahtumien 
järjestämisestä. JES ry:n tapahtumista voi ilmoittaa ynnääjiin ja tapahtumia voidaan 
järjestää myös yhteistyössä. He ovat kiinnostuneita tulemaan jopa syksyn fuksiaisiin 
pitämään rastia ja sivuaineinfoon esittelemään toimintaansa.  

 
D. Linkki Jyväskylä ry 
Ynnä sai kutsun Linkin vujuille, jotka järjestetään 24.2. Albassa. Tänne lähetetään 
mielellään ainakin yksi vieras edustamaan Ynnää.  
Ynnän ja Linkin hallituksen yhteinen saunailta järjestetään 30.1. Opinkivellä. Tällöin on 
tarkoitus keskustella tulevan vuoden yhteistyöstä. Budjetoidaan tähän puolet Opinkiven 
vuokrasta, eli 60€.  

 
E. Muut ja edustukset 
Ynnän kyykkäjoukkue Jyväskylän kyykkäturnaukseen tulee ilmoittaa tämän viikon 
keskiviikkona 17.1. kello 12 mennessä. Halukkaat voivat siis ilmoittautua Markukselle tai 
Siitarille.  

 
13. Tapahtumat 

A. 3miot 
Kolmioihin ei ole mitään lisättävää.  
 
B. Vappukauden avajaissauna 
Tapahtuma järjestetään Metallin saunalla 17.1. Markus laittoi tapsaryhmään viestiä 
avaimen hausta. Myös tarjoilut pitää saada paikan päälle - tapsat voivat sopia tästä. 
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Tämän ja muidenkin kevään tapahtumien mainontaa voidaan tehdä Instagramissa aina 
tapahtumapäivän aikana.  
 
C. Poikkitieteelliset Vappukauden Avajaiset  
Julisteet ovat tulleet ja niitä on levitelty ympäri kampusta. Myös FB-sivuilla on ollut 
mukavasti tapahtumasta kiinnostuneita.  
 
D. Baarikierros 
Tapsatiimi on kokoustanut myös baarikierroksesta ja sen työtehtäviä on jaettu - Ynnän 
vastuulle jäivät kartat. Joitain baareja, kuten Resina ja Musta Kynnys jätettiin pois, jotta 
kaikki baarit saadaan paremmin samalle suoralle. Tapahtuman FB-sivut ovat jo työn alla.  
 
E. Luonnontieteellinen la(i)skiainen  
Tapsatiimi kokoustaa tapahtumasta tämän viikon perjantaina. Laura hoitaa tapahtuman 
haalarimerkin.  
 
F. Toogaviinibileet 
Lähtökohtaisesti tapahtuma järjestetään Linkin kanssa. Tapsatiimissä ei ole vielä ollut 
kyseisestä tapahtumasta paljon puhetta. Viinibileisiin on toivottu myös jotain tekemistä ja 
suunnitteilla onkin ollut jotain sitsien tyylistä ohjelmaa. 
 
G. Jyväskylän kyykkäturnaus  
Ynnä budjetoi paljuihin ja muihin juokseviin menoihin 200€. 
 
Tapahtumaan tarvitaan noin 16 henkilöä järjestelyjä varten, joista puolet tulevat Ynnältä. 
Aamupäivään saadaan toivottavasti enemmän Ynnältä järjestäjiä ja Linkiltä taas 
enemmän iltapäivään (tuomarointia). Miikka Harju on tapahtuman päätuomari. 
 
Ynnän joukkueeseen vapaaehtoisiksi ovat ilmoittautuneet Onni, Veikko, Joonas (Pollari) 
ja Sauli. Myös muut halukkaat ovat enemmän kuin tervetulleita. Reetta ja Laura 
osallistuvat ainakin aamupäivällä tapahtuman järjestämiseen.  
 
Jos entinen saunamaisterimme Tuomo ei pysty kuljettamaan saunaa tapahtumaan, pitää 
selvittää kuka sen sinne kuljettaa.  
 
H. HV-mökki ja tutustumisauna  
Tähän mennessä kolme autollista on ilmoittanut itsestänsä, autopaikkoja on siis jonkin 
verran vähemmän kuin osallistujia. Osan tarvitsee siis kulkea busseilla. Siitarin autosta 
muutama paikka käytetään tavaroiden kuljettamiseen. Tarkemmat kyyditystiedot 
sovitaan FB-tapahtumassa. Myös muutama patja tarvitaan mukaan. Vanhojen 
hallituslaisten palkitsemisesta sovitaan uuden hallituksen whatsapissa.  
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I. MM-kyykkä 
Niko selvittelee Radikaalin kanssa yhteisiä bussikuljetuksia. Tästäkin tapahtumasta 
pitäisi saada jäsenistölle mahdollisimman nopeasti tietoa.  

 
J. Sitsit  
Uusi sitsipäivä on 8.3.ja näillä näkymin ammattikorkeakoululaisten kanssa. Sitseille ei 
ole vielä teemaa - yksi mahdollisuus olisi kotipaikkakunta-teema.  
 
K. Ynnän Appro 
Ynnän appron toimikunnan kokous pidetään tämän viikon torstaina 18.1. kello 16.15. 
Somevastaava laittaa kyseisenä päivänä kokouksesta Instagramiin mainosta ja vielä 
tänä iltana Facebookiin.  
 
L. Matlu lanit 
Ei lisätietoa. 
 
M. Merkkimarkkinat 
Markus on kysynyt Tuomoa tähän tehtävään ja Tuomo on lupautunut sen hoitamaan.  
 
N. Lautapelejä ja lettuja tjsp 
Tiloja ei ole vielä varattu, todennäköinen paikka tulee olemaan Nanosauna. Tällä 
hetkellä tapahtuman päiväksi on merkattu 7.3. mutta se voitaisiin siirtää viikkoa 
aikaisemmaksi, jolloin ei ole mitään tapahtumaa. Eli tällöin uusi päivä olisi 1.3.  
 
O. Vappu 
Vappuna saadaan toivottavasti järjestettyä aamusitsit, jotka toimisivat vapun 
avajaistapahtumana. Tällä hetkellä aamusitsien päiväksi on merkattu 17.4 (tämä on 
kuitenkin vain alustavaa tietoa).  
 
Liikuntavastaavalle on esitetty toive, että superfutista olisi kiva päästä vappuna 
pelaamaan. Ynnän sopimusta superfutiksen kanssa päästäisiin siis hyödyntämään!  
 
P. Muut 
Kaverisitsejä ei pidä unohtaa, mutta tämä siirtyy todennäköisesti ensi syksyyn.  
 

14. Sopo- ja Koposysteemit 
Tenttiarkistoa pitäisi päivittää. Se on ollut laitoksen vastuulla, mutta sitä ei vähään aikaan ole 
päivitetty. Kopot voisivat olla asian tiimoilta laitokseen yhteyksissä. Fysiikan tenttejä ei netissä 
ole ollenkaan, ainakaan samassa mittakaavassa kuin matematiikan tentit.  
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15. Liikunta 
A. Liikuntavuoro 
Liikuntavuoro jatkuu huomenna 16.1. normaalisti, Veikko on jo tehnyt asiasta ilmoitukset 
ja saanut avaimen haltuunsa. Tällä viikolla pelataan sählyä mutta seuraavalla viikolla 
mahdollisesti jotain muuta.  

 
B. Muut 
Laskettelutapahtumaa on toivottu. Laajavuoren kanssa on jo yhteistyösopimus mutta 
Veikko selvittää olisiko jotkut lisäalennukset mahdollisia, jos porukkaa saadaan tarpeeksi 
kasaan. Veikko tekee Facebookiin tapahtuman ja selvittelee halukkaiden määrää.  
 
Veikko on suunnitellut myös vapaamuotoista Ynnän liikuntaryhmää Facebookiin, jossa 
kaikki voisivat ehdotella liikkumaan lähtemistä. Mahdollisesti myös liikuntavuorojen 
ohjelmasta voisi jatkossa infota täällä, eikä välttämättä sähköpostilistalla. 

 
16. Haalarit 
Enää muutamat haalarit hakematta, Markus on laittanut asianomaisille yksityisviestiä.  
 
17. Sauna 
Avoimesta saunamaisterin paikasta on laitettu ynnääjiin viestiä, tästä päätetään sitten 
ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa.  
 
18. Hankinnat 
Budjetoidaan 15€ antennivahvistimeen.  
Budjetoidaan 135€ minijääkaappiin, joka tulee jäämään Ynnän opiskelijatilaan. Vanha jääkaappi 
siirretään Ynnän uuteen toimistoon.  
 
19. META 
Toimiston muuttopäivään tarvitaan tarjoiluja. Siitari käy tekemässä kauppaostokset sekä 
toimiston muuttoon että samana päivänä olevaan saunailtaan. Budjetoidaan muuttotarjoiluihin 
15€.  
 
Joonaksella (Pollarilla) on tiedossa sohvia, jotka voitaisiin Kaustiselta tuoda Ynnän uuteen 
opiskelijatilaan. Eli jos ne saadaan sieltä tänne kuljetettua, niin lisäsohvat ovat tervetulleita.  
 
Melkein kaikista on saatu hallituskuvat otettua. Kiril olisi valmis ottamaan loput kuvat 17.1. kello 
12.00 alkaen.  
 
Ynnän muuttopäivään pitää selvittää, miten kassakaappi saadaan liikutettua.  
 
20. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 29.1.2018 klo 16.15 Ynnän opiskelijatilassa. 
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21. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala päätti kokouksen nuijallaan klo 18:26. 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2018 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Markus Kulmala Sauli Räihä 
Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 
 


