Ynnä ry, hallituksen kokous 3/2018

1/8

Hallituksen kokous 3/2018
Aika: 29. tammikuuta klo 16.15
Paikka: Ynnän ainejärjestötila MaD242

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

Läsnä:
Puheenjohtaja
Sihteeri

x
x
x, (saapui kohdassa 11.A)
x, (poistui kohdassa 16.B)
x, (poistui kohdassa 17)
x, (saapui kohdassa 16.B)
x, (poistui kohdassa 16.B)
x, (poistui kohdassa 16.F)

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala avasi kokouksen klo 16.24.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Sihteerin valinta
Sauli Räihä toimii sihteerinä.
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Reetta Koskelo ja Veikko Manninen.
5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen 2/18 pöytäkirja muutoksitta.
6. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla: lisätään kohta 11.G Tiedotus, 11.H
KV-asiat ja 17.C Muut
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7. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Puheenjohtaja antaa positiivista palautetta Instagram-päivistä. Uudelle yritysvastaavalle Ollille
sovitaan instapäiväksi tiistai 6.2. ja Joonas (Koponen) saa valita ottaako haltuun sunnuntain 4.2.
vai maanantain 5.2.
8. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.
9. Vastaavien terveiset
Ei erityisiä terveisiä.
10. Yhteistyökuviot ja edustukset
A. Mroom
Vanha sopimus loppui 23.1. Uuteen sopimukseen mietitään seuraavat kohdat: etua
myös silver-korttilaisille sekä alennuksia tuotteista.
B. Universum
Markus on laittanut vielä Universumille viestiä ja he ovat valmiita maksamaan jonkun
tietyn summan jokaisesta kyselyyn vastanneesta henkilöstä. Tarkkaa summaa ei ole
sovittu, Markus ehdottaa summaksi 5€ per vastaaja.
C. Muut
Olli on kiinnostunut ottamaan yhteyttä ATS YG:iin ja vastaaviin tahoihin mahdollisesta
yhteistyöstä.
Yritysvastaavien kansiosta löytyy lista kontakteista, jonka vanhat yritysvastaavat ovat
laatineet. Listasta löytyy kymmenkunta yritystä, jotka voivat toimia mahdollisina
sponsoreina. Olli ja Joonas voivat yhdessä tutustua näihin ja pitää ne tulevaisuudessa
mielessä.
11. Ynnä
A. Tilat
Opiskelijatila on saanut uuden lisäsiiven, josta on tullut hyvää palautetta. Uudella
toimistolla ei toimi tällä hetkellä netti. Markus on ehdottanut tilapalveluihin opiskelijatilan
seinän kaadosta, että onnistuisiko se esimerkiksi pääsiäistauon aikana, jolloin laitoksella
on vain vähän toimintaa.
B. Nettisivut
Nettisivut kokivat pienen takaiskun, mutta nyt niiden pitäisi olla grafiikkaa
lukuunottamatta kunnossa. Sivujen kunnostus on jälleen työn alla.
C. Fair trade jutska
Ynnä ottaa tavoitteekseen olla Fair trade-järjestö. Tämä tarkoittaa sitä, että ainakin
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opiskelijatilassa tarjottava kahvimerkki menee vaihtoon. Tarkemmin asian käsittely
jätetään seuraavaan kokoukseen.
D. Merkkien, nauhojen ja laulukirjojen markkinointi
Laulukirjat ovat myöhästyneet moneen otteeseen, mutta nyt niiden saapuminen pitäisi
olla loppusuoralla. Ne eivät todennäköisesti kuitenkaan ehdi seuraaviin sitseihin
mennessä perille.
Merkkien, nauhojen, laulukirjojen ja paitojen markkinointia pitää tehdä nettisivuilla.
Tämän ottaa hommakseen tiedottajamme Miksu. Kiril hoitaa kamerallaan tuotteiden
kuvaamisen nettisivuja varten.
Webmasterin tehtävät pitää selvittää ja listata tarkasti, jotta tehtävään voidaan paremmin
etsiä osaavaa tekijää.
E. LinkedIn
Puheenjohtaja ehdottaa, että Ynnälle tehdään oma LinkedIn, johon jäsenistö voi liittyä.
LinkedInissä pystyy esimerkiksi jakamaan mahdollisten yhteistyökumppaneiden
tarjoamia työ- ja harjoittelupaikkoja. Markus ja Reetta perehtyvät tähän.
F. Tilinkäyttöoikeudet
Asetetaan seuraavat rajat kortin käyttöön:
300€ käteisnostot,
400€ varmennetut korttimaksut,
700€ verkkomaksut.
Todetaan, että Ynnän luottotietojen tarkistaminen on hyväksyttävää.
G. Tiedotus
Tiedotuksesta, erityisesti englanninkielisestä tiedonkulusta keskustellaan viikonloppuna
HV-mökillä.
H. KV-asiat
Nea on ollut yhteydessä tiedekuntaan sen kevään aikana järjestämistä vaihtoinfoista.
Tiedekunnalta on tullut myös toive, että Ynnästä voisi tehdä lyhyen esittelyn englanniksi,
jonka tiedekunta voi jakaa vaihto-opiskelijoille. Lisäksi nettisivuille voisi lisätä yhden
sivun, jossa informaatio löytyy englanniksi - tästä tehtäisiin linkki myös tiedekunnan
omille nettisivuille.
12. Tukkukortti
Seppälästä löytyvään Kespron tukkuun on hankittu tukkukortti. Joidenkin tuotteiden hinta on
tukusta hankittuna edullinen mutta ei kaikkien, kannattaa siis seurata, mitä tuotteita sieltä on
järkevää hankkia. Esimerkiksi sitseillä tarvittavia pöytäliinoja ja muita kertakäyttötavaroita saa
tukusta halvalla. Fyysiset tukkukortit tulevat parin viikon sisään, mutta Markuksella on jo
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asiakasnumero sähköpostissa, jonka hän jakaa muille hallituslaisille.
13. Approtoimikunta
Approtoimikuntaan saatiin lopulta hyvin porukkaa. Hyväksytään approtoimikunnan jäsenet:
Teemu Kovanen, Noora Rautio, Joonas Pollari, Laura Huhta, Mirja Tevio, Jesse Sorvali, Reetta
Koskelo, Niko Kankkonen, Miikael Saksman, Samu Eteläniemi ja Heini Rantakylä.
Päätetään, että Niko Kankkonen on approtoimikunnan puheenjohtaja ja Joonas Pollari
varapuheenjohtaja.
Talousarvion mukaan approtoimikunnalla on käytettävissä 2500€ kuluihin ja 3500€ on budjetoitu
tuloihin. Hallitus ei kannata koko menosumman käyttämistä, aikaisempina vuosina ollaan
selvitty pienemmällä rahamäärällä.
14. Sopo- ja Koposysteemit
A. Selkkarit
Asia ei ole vielä edennyt.
B. Kopokahvitusten lista
Vastaisuudessa olisi hyvä ottaa tarkemmin kurssikoodit ja luennoitsijat ylös, jotta asioita
olisi helpompi lähteä viemään eteenpäin. Tällä hetkellä niistä on listassa melko
vähäisesti tietoa.
C. Tenttiarkisto
Fysiikan laitoksella on joskus ollut tenttiarkisto, mutta nykyisillä resursseilla sitä ei ole
mahdollista ylläpitää. Opintosuunnittelija nostaa aiheen kuitenkin esille ja tutkii, että
voisiko tällaisen toteuttaa jotenkin muuten, esimerkiksi luennoitsijoiden toimesta, he
lisäilevät Koppaan joka tapauksessa kurssien materiaaleja.
15. Ylimääräinen yhdistyksen kokous
Valitaan uudet toiminnantarkastajat, koska yhdistyslaki sanoo, että toiminnantarkastajat eivät
saa olla toimihenkilöitä. Nykyisellään tilanne on, että kolme toiminnantarkastajaa ovat
toimihenkilöitä. Järjestetään ylimääräinen yhdistyksen kokous 19.2.2018 kello 16.15 alkaen.
Paikkana toimii tuttuun tapaan Ynnän opiskelijatila. Budjetoidaan varsinaisten
toiminnantarkastajien lahjakortteihin 40€ (eli molemmat saavat 20€ lahjakortit).
16. Tapahtumat
A. 3miot
Lipunmyyntipäiviä ei ole vielä päätetty.
B. Kevään fuksisauna & Wappukauden avajaiset
Tapahtuma oli ja meni, porukkaa riitti. Kadonnutta pyyhettä ei kuitenkaan koskaan saatu
takaisin. Budjetoidaan 40€ kadonneen pyyhkeen korvaamiseen.
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C. La(i)skiainen
Tapahtuma järjestetään 22.2. ja sitä varten on varattu Majakoski. Hinta pysyy samana
viime vuodesta ja siihen sisältyy sauna, paljut ja riihi. Budjetoidaan 600€ Majakosken
vuokraan.
Tapahtuman haalarimerkit on tilattu ja niiden pitäisi saapua ajoissa. Löylyfunktio
yritetään myös saada paikalle, sovitaan sen kuljetuksesta vielä lähempänä tapahtumaa.
Osallistumismaksuun 7€ kuuluu haalarimerkki, kyydit, itse tapahtuma ja sen jatkot.
Ilmoittautuminen tehdään todennäköisesti Linkin sivujen kautta. Bussit maksavat saman
verran kuin viime vuonna, budjetoidaan niihin 690€.
Järjestyksenvalvojia tarvitaan jokaisesta tapahtumaa järjestävästä ainejärjestöstä kaksi.
Nea on Ynnän toinen järjestyksenvalvoja. Tänä vuonna järjestyksenvalvojille pitää
varata tapahtumaan kahvia. Loimu on luvannut sponsoroida makkaraa ja maissia, eli
heidän materiaalia laitetaan tapahtumassa esille. Tänä vuonna muistetaan ottaa mukaan
myös talouspaperia, sinappia ja ketsuppia. Linkki todennäköisesti hoitaa
kauppaostokset. Jatkoille Ynnällä on ensimmäinen lipunmyyntiaika, jonka Niko hoitaa.
D. Kostajaiset
Fuksivastaavat ovat kostajaisista päävastuussa. Homma laitetaan aluille seuraavassa
tapsatiimin kokouksessa. Syrinx ei ole tänä vuonna tapahtumassa mukana.
E. MM-kyykkä turistimatka
Ynnällä ei ole omaa bussia, mutta ynnäläisille on varattu pieni kiintiö Linkin bussista.
F. Viinibileet
Tapahtuma järjestetään 15.-16.3. Valorinteellä. Sähköinsinööri kilta tulee silloin exculle
Jyväskylään, eli tilaa pitäisi riittää kaikille. Tilat vuokrataan yön yli, Nea on tästä
yhteydessä Valorinteeseen. Läffä jää näiden bileiden ajaksi Mattilanniemeen. Päätetään,
että tapahtumassa tarjoillaan persikkaviiniä ja tummaa marjaviiniä. Niko ja Nea lähtevät
kauppaostoksille tällä viikolla. Niko auttaa Neaa myös tarjoilujen valmistuksessa. SIK:lle
ilmoitetaan tapahtumasta mahdollisimman nopeasti.
Budjetoidaan viineihin 60€.
G. Maaliskuun sitsit
Niko ja Joonas kokoustavat tapahtumasta tällä viikolla. Teemaksi on ehdotettu
kotipaikkakunta- tai taikausko-teemaa. Ynnän kanssa sitsaamaan lähtevät Jyväskylän
ammattikorkekoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Niko ilmoittaa heti, kun teema on
tiedossa.
H. Matlu Megalanit
Järjestetään Valorinteellä 6.-8.4. yhdessä Radikaalin ja Linkin kanssa. Ohjelmassa on
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ainakin turnauksia joistain peleistä ja Läffä mahdollistaa saunomisen. Myös JeSSe ry on
kiinnostunut järjestämään ohjelmaa. Tapahtumaan kysytään sponsorointia esimerkiksi
Pandalta. Tapahtumaa tukevien ainejärjestöjen osallistujille lippu maksaa 10€ ja
tapahtuman järjestäjien ulkopuolisilta osallistujilta lippujen hinta on 2€ enemmän.
Maksimissaan paikkoja tulee olemaan noin sata. Tapahtuma pitää saada Facebookiin
mahdollisimman pian.
I. Wappu
Skipataan vappu.
J. Lautapelihommat
Tilaksi on varattu Nanosauna 1.3. Budjetoidaan tarjoiluihin (lettuihin ja mehuun) 30€.
Lautapelien saaminen pitää vielä miettiä.
K. Baarikierros
Kierros oli ja meni, porukkaa riitti kehnosta säästä huolimatta.
L. Jyväskylän kyykkäturnaus
Turanus oli ja meni. Tapahtumasta on tullut positiivista palautetta. Ensi vuonna Niko ei
skippaa turnausta, jotta Ynnä pääsee paremmille sijoille. Linkkarit ansaitsivat tänä
vuonna kultaa.
M. HV-mökki ja tutustumissauna
Tapahtuma järjestetään tänä viikonloppuna. Facebookissa voidaan sopia lopuista
kyydityksistä ja esimerkiksi ruokailuista. Vaihtuville hallituslaisille hankitaan lahjat, joista
Kiril ja Markus ottaa vastuun.
Käsitellään välissä kohta 17. Liikunta.
N. Holittomat ja matalan kynnyksen tapahtumat
Helmikuussa olisi tilaa näiden tapahtumien järjestämiseen, kun muita tapahtumia on
vähän.
Ainakin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen vaihtareille on
suunnitteilla tapahtumaa, ohjelmassa olisi pulkkamäkeä ja makkaran paistoa harjulla.
Nean mukaan SOPO-koulutuksessa on ehdotettu myös haalarimerkkien ompelu-iltaa ja
valitussauna. Ainakin merkkien ompelu-illasta Ynnä on kiinnostunut. Sopiva paikka ja
aika voisi olla Rentukassa keskiviikkona 21.2.
O. SIK:n excun isännöinti
Ehdotetaan SIK:lle, että tulevat kanssamme viinibileisiin ja että heidän osuutensa
tapahtumasta olisi tilavuokra.
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P. Hiukkasen excun isännöinti
Ehdotetaan Hiukkaselle, että tulevat kanssamme kostajaisiin, joidenka jatkot osuvat
sopivasti 3mioille. Majoitusasia on vielä auki, mutta se riippuu paljolti hiukkaslaisten
määrästä.
Q. Hengailuilta feat. laitoksen henkilökunta
Sisarainejärjestö on tehnyt vastaavaa toimintaa. Tapahtuma olisi avoin kaikille laitoksen
opiskelijoille ja henkilökunnalle. Se voitaisiin järjestää MaD:ssa ja ohjelmassa olisi pelejä
ja jotain tarjoilua. Käsitellään tätä tapahtumaa lisää seuraavassa kokouksessa.
R. Verenluovutus
Laura ehdotti päivämääräksi maanantaita 19.2. - hyväksytään se.
S. Muut
Ei muuta.
17. Liikunta
A. Liikuntavuoro
Huomenna pelataan futsalia.
B. Laskettelu
Veikko rupeaa selvittämään tällä viikolla tapahtumaa enemmän.
C. Muut
Budjetoidaan futsalpalloon ja pumppuun 47,8€.
Veikko on ollut yhteydessä muiden liikuntavastaavien kanssa ja keväälle (vappuviikolle)
on suunnitteilla yhteistä tapahtumaa. Myös Loimu on osoittanut olevansa kiinnostunut
tapahtuman järjestämisestä. Lähtökohtaisesti Läffä on käytössä myös
liikuntatapahtumiin.
Vaihtarit ovat varmasti kiinnostuneita myös liikuntatapahtumista, joten myös näistä tulee
laittaa infoa englanniksi.
18. Sauna
Ei mitään uutta.
19. Hankinnat
Seuraavassa hallituksen kokouksessa budjetoidaan jääkaapin jarrumatto ja kahvinkeitin sekä
sen lisävarusteet.
20. META
Ynnä on kiinnostunut KEHY-haalarimerkeistä: teetetään haalarimerkkejä, joiden tuotosta menee
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osa johonkin kehityskohteeseen. Tästä saataisiin myös hyvää mainosta nettisivuille.
Nea selvittää merrkien ompelu-illan yhteydessä, onko Ynnällä kiinnostusta käsityökerholle.
21. Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei sovita nyt vaan tehdään se Whatsapissa.
22. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala päätti kokouksen nuijallaan klo 18:36.
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2018
Kokouksen puolesta

__________________________
Markus Kulmala
Puheenjohtaja

_____________________________
Sauli Räihä
Sihteeri

__________________________
Reetta Koskelo
1. pöytäkirjantarkastaja

_____________________________
Veikko Manninen
2. pöytäkirjantarkastaja
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