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Hallituksen kokous 6/2018
Aika: 7. maaliskuuta 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
Janne Arc

Läsnä:
Puheenjohtaja
Sihteeri

x
x
x
x, (poistui kohdassa 14.C)
x, (saapui kohdassa 12)
x
x
x, (saapui kohdassa 6)
x
x
Hallituksen ulkopuolinen,
(saapui kohdassa 16, poistui kohdassa 17.O)

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala avasi kokouksen klo 16.19.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Sihteerin valinta
Sauli Räihä toimii sihteerinä.
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen 5/18 pöytäkirja muutoksitta.
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla: lisätään kohta 8. Toimihenkilön
valinta, kohta 9. JyväSpeksi ja kohta 17.P. Kesätapaaminen.
Muita kohtia siirretään tarpeen mukaan.
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Ei avauduttavaa.
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7. Jäsenet
Hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
8. Toimihenkilön valinta
Ehdotetaan, että Saija Niemelästä tehdään Ynnän tapahtumatoimihenkilö.
Hyväksytään tämä yksimielisesti.
9. JyväSpeksi
Ympäristövastaavamme Huhta esittelee JyväSpeksin kanssa tehdyn sopimuksen.
Hyväksytään sopimus sellaisenaan.
10. Vastaavien terveiset
Sihteerimme kävi Jyyn järjestämässä sihteerikoulutuksessa, seuraava koulutus on tulossa
huhtikuussa. Muu hallitus osallistui Loimun järjestämään saunailtaan, jossa keskusteltiin muun
muassa tapahtumien sponsoroinnista.
Sikariklubissa käsiteltiin puheenjohtajiston kanssa muun muassa edunvalvontaa, erityisesti sitä,
minkälaista edunvalvontaa JYY voisi järjestöille tarjota. Myös tila- ja majoitusasiat olivat
keskustelun aiheena - JYY voisi saada majoitustiloja, joita voisi tarjota esimerkiksi
excursiolaisille. Ynnä tukee, jos tila-asioita lähdetään viemään eteenpäin.
Ympäristövastaava laittaa ympäristöasioista tiedotteen ynnääjiin.
Opiskelun kehittämisryhmän kokouksessa esitettiin tiedekunnan vuodelle 2020 laatimia uusia
valintaperusteita. Muuten jos vastaava ei pääse valiokuntansa kokouksiin, niin joku toinen
hallituslainen voi mennä tämän sijasta.
11. Yhteistyökuviot ja edustukset
A. Mroom
Uusi sopimus on Drivessä. Hyväksytään sopimus sellaisenaan.
B. Universum
Uusi sopimus alkaa seuraavana maanantaina.
C. Kevään excu
Tarkoituksena on järjestää vielä tämän kevään aikana Jyväskylän sisäinen excursio
paikallisiin yrityksiin. Sopiva päivä excursiolle olisi 4.4.2018.
D. Muut
Vapun päiväsaunalle 27.4. halutaan superfutista Mattilanniemen kentälle, eli tämän voisi
yritysvastaavat hoitaa yhteistyösopimuksen kautta.
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12. Edustukset
A. JYYn vujut
Loppuunmyyty.
B. Loimun hallituksen saunailta
Ei lisättävää.
C. ML-opiskelijayhdistyksen tapahtuma
Kukaan hallituksesta ei valitettavasti pääse paikan päälle. Seuraavaan tapahtumaan
pyritään saamaan osallistuja.
D. Muut
Varapuheenjohtajamme oli edustamassa Ynnää Linkin vujuilla. Vujuista inspiroituneena
Ynnäkin voisi hankkia approillensa oman snäppifiltterin.
13. Ynnä
A. Fair trade kahvi
Päätetään, että kokeiluun otetaan Löfbergs Harmoni Brygg Kaffe - merkkistä kahvia.
Tästä laitetaan myös ilmoitus kahvinkeittimen tai jääkaapin luokse, että Ynnä tarjoaa
nimenomaan Fair Trade kahvia. Tiedottaja ilmoittaa asiasta toimistovastaaville.
B. Kehy-haalarimerkki
Ympäristövastaava on vielä yhteydessä kehityskohteen valinnasta, muuten seuraava
askel olisi suunnitella haalarimerkki. Tästä voidaan laittaa jäsenistölle pieni kilpailu:
suunnittele haalarimerkki aiheena “kehitysyhteistyö” tai “Ynnä auttaa”. Parhaan
haalarimerkin suunnittelija saa palkinnoksi ilmaisen haalarimerkin ja esimerkiksi ilmaisen
Ynnän t-paidan. Päätetään palkinnot seuraavassa hallituksen kokouksessa.
C. Merkkien, nauhojen ja laulukirjojen markkinointi
Reetan terveiset driven välityksellä: opiskelijatilaan on nyt ripustettu jäsenistölle näkyville
Ynnän t-paita ja tölkkisukka. Näytille voidaan vielä ripustaa haalarimerkkejä ja
jäsennauhoja laitetaan kehyksiin, mikä on niiden arvon mukaista. Laitetaan kaikista
tuotteista hinnat ja tiedot näkyviin, että niitä voi ostaa myös itselleen.
Kiril ottaaa tuotteista kuvat ja laittaa ne nettisivuille näkyviin.
D. Hallituspaidat/colleget
Ei yritysvastaavia paikalla, eli käsitellään asia seuraavassa kokouksessa.
E. Kevätkokous
Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään sunnuntaina 29.4.2018 Metallin saunalla.
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14. Sopo- ja Koposysteemit
A. Selkkarit
Ei lisättävää.
B. Kopokahvitusten lista
Ei tässä kohtaa lisättävää, asiat vaikuttavan olevan hyvällä mallilla.
C. Tenttiarkisto
Fysiikan opintosuunnittelija palaa asiaan, kun siitä tiedetään jotain lisää. Tiedottaja käy
keskustelemassa matematiikan opintosuunnittelijan kanssa. Ehdotetaan, että
luennoitsijat itse lisäisivät tentit tenttiarkistoon sitä mukaan, kun tenttejä pitävät.
D. Laitosten johtajien tapaaminen
Puheenjohtaja tapaa fysiikan laitoksen johtajistoa ja myöhemmin myös matematiikan ja
tilastotieteen laitoksen johtajistoa. Tapaamisessa on tarkoitus keskustella ainakin siitä,
että fysiikan laitokselle ovat opiskelijat toivoneet vastaavaa ratkomoa, jota matematiikan
ja tilastotieteen laitoksen opiskelijoille tarjotaan. Lisäksi käsiteltäviä asioita ovat
tenttiarkistot ja niiden ylläpito.
E. Muut
Suunnitteilla on Lusican ja Loimun järjestämä illanvietto, jossa ainejärjestöjen hallitusten
jäsenet pääsisivät suunnittelemaan asioita sektoreittain.
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kopoilla on tavoitteena, että mahdolliset
pakollisten opintojen päällekkäisyydet saataisiin pois. Puheenjohtaja suosittelee
olemaan asiasta yhteydessä tiedekunnan hallopedeihin, eli hallinnon opiskelijaedustajiin.
15. Tiedottamisen ohjepaperi
Koko hallitus tulee olemaan tiedottamisen ohjepaperin tekoprosessissa mukana ja sitoutuu
noudattamaan sitä. Ohjepaperin suunnittelu ja hiominen voidaan toteuttaa esimerkiksi
iltakoulussa.
Päätetään, että ruvetaan suunnittelemaan hallituksen tiedottamisen ohjepaperia.
16. Känny
Kännyn päätoimittajaksi on lupautunut Janne Arc. Lehti julkaistaan 24.4. Myös Marjavaara on
kiinnostunut osallistumaan lehden tekoon. Hyviä aiheita voisivat olla esimerkiksi syksyllä
järjestetyt ensimmäiset suursitsit. Sponsoreista pitää olla yhteydessä myös yritysvastaaviin.
Tiedottaja selvittää, mikä on Kännyyn varattu budjetti. Yhdistykselle voi laittaa kutsun avoimeen
kännykokoukseen.
Pidetään 6 minuutin ja 15 sekunnin kokoustauko.
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17. Tapahtumat
A. Verenluovutus
Tapahtumassa ei ollut paljon osallistujia, mutta se järjestetään silti uudestaan syksyllä.
B. Haalarimerkkien ompeluilta
Tapahtumassa oli mukavasti osallistujia ja se voitaisiin järjestää vielä uudestaan ennen
vappua.
C. La(i)skiainen
Läffää ei valitettavasti saatu paikalle. Toivottavasti asia korjaantuu seuraavaa
tapahtumaa järjestettäessä. Muuten tapahtuma sujui hyvin, erityisesti turvallisuuden
suhteen.
Sauna pitää sulkea tapahtumassa tulevaisuudessakin silloin, kun ensimmäinen bussi
lähtee. Tästä voidaan laittaa jo etukäteen informaatiota. Myös saunavuorojen jaottelua
pitää miettiä ensi vuodelle. Tapsat ilmoittavat vielä tämän vuoden tapahtumaan, miksi
sauna jouduttiin sulkemaan silloin kun se suljettiin ja mahdollisesti myös sen, miten
toimitaan jatkossa. Samalla he muistuttavat löytötavaroista.
D. All english pulkkatapahtuma
Tapahtuma meni hyvin, vaihtareita oli hyvin paikalla ja mukaan mahtui myös muutama
suomalainen mäenlaskija. Vaihtarit ovat kiinnostuneita erityisesti liikunnallisista
tapahtumista. Vaihtarit ovat jatkossakin tervetulleita Ynnän tapahtumiin ilman jäsenyyttä,
mutta esimerkiksi haalareiden ostoon vaaditaan jäsenyys.
E. Shakkisimultaani
Tapahtuma oli onnistunut, mukana oli 18 simultaania ja lisäksi katsojia. Järjestetään
tapahtuma ensi vuonna uusiksi. Jyväs-Shakin kanssa on mahdollista neuvotella
yhteistyöstä.
Budjetoidaan 10€ lisää tapahtuman edelliseen budjettiin.
F. Lautapeli-ilta
Osallistujia ei ollut yhtä paljon kun syksyllä, lettuja riitti senkin edestä. Tapahtuma osui
aika täydelle viikolle, joten jatkossa sen voisi järjestää tyhjemmällä viikolla.
G. Laskettelu
Tapahtuma oli onnistunut. Osallistujia oli hyvin paikalla, joten tällaiselle tapahtumalle on
selvästi kysyntää. Hiihtolomaviikko vaikutti siihen, että tapahtuman alussa piti jonottaa
melko pitkään. Jatkossa maksut voisivat mennä etukäteen liikuntavastaavalle, jolloin
maksaminen ja välineiden vuokraus hoituisi nopeammin. Myös joitain epäselvyyksiä oli
Laajavuoren kanssa siitä, mikä välineiden vuokrauksen lopullinen hinta on. Laskettelun
jatkot pidettiin Kortepohjassa Sebastianissa pizzojen äärellä.
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H. Maaliskuun sitsit
Järjestetään huomenna, toastmasterit kokoustivat eilen vielä käytännön asioista. Sauva
on teemaan sopiva väline, jolla saadaan kiinnitettyä sitsikansan huomio.
I. Viinibileet & SIK:n excun isännöinti
Tapahtuma järjestetään 15.3. Sitsiosuus on 17-20, minkä jälkeen SIK:in bussilla
lähdetään jatkoille Valorinteelle. SIK maksaa 100€ valorinteestä. Myös Syrinx lähtee
viinisitseille mukaan, SIK osallistuu jos ehtii. Tapahtumaan tarvitaan lisää markkinointia!
Mainostuksessa voi mainita myös sen, jos pyöriä on mahdollista ottaa bussiin mukaan.
J. Kostajaiset & Hiukkasen excun isännöinti
Kostajaisten järjestelyt ovat hyvällä mallilla, teemaksi valikoitui toimintaelokuvat. Ynnältä
lähti fukseja tapahtuman järjestämiseen melko vähän mukaan. Rastinpitäjiä tarvitaan
mahdollisesti siis vanhemmista opiskelijoista, esimerkiksi hallituksesta. Kostajaisiin ei ole
erillistä ilmottautumista ja tapahtuman jatkot järjestetään 3mioissa.
Hiukkanen osallistuu kostajaisiin ja myös kolmiolle pääsee jo kuudesta eteenpäin. Pitää
huolehtia, että joku Jyväsylää tunteva on jokaisessa ryhmässä mukana. Valorinteelle ei
kuitenkaan pääse ennen kahdeksaa. Hiukkanen hoitaa valorinteen vuokran.
K. 3miot
Järjestetään 22.3. teemana Las Vegas. Myyntiajoista tulee myöhemmin tietoa
(todennäköisesti kyseisen viikon maanantaina alkaa). Tapahtuman markkinointia
tehdään sähköpostin lisäksi ainakin Instagramissa lipunmyyntipäivinä.
L. Wings-ilta
Wings-ilta järjestetään Lappeenrannan vierailupäivän 5.4. yhteydessä. Tapsatiimi
selvittää, olisiko mahdollista saada toinen puoli Passioinista käyttöön. Sätky on toivonut
Valorinteelle myös Läffää.
Budjetoidaan 150€ menoihin.
M. Sätkyn excun isännöinti
Ei lisättävää, katso yllä.
N. Matlu Megalanit
Tapahtuman järjestelyt ovat hyvällä mallilla, paitsi netti. Tilannetta selvitellään.
Verkkovastaava on suostunut ottamaan oppipojan, joka voisi hoitaa nettiasioita tulevina
vuosina. Tapahtumakoordinaattorimme on osoittanut kiinnostustaa tehtävää kohtaan.
Tapahtumaa varten hankitaan leima, jotta kulunvalvonta laneille helpottuu. Logistiikkaa
varten vuokrataan Kortepohjan paku. Tapahtuman markkinointia tulee myös tehdä
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mahdollisimman nopeasti. Ilmoittautuminen tapahtumaan tullaan tekemään
Google-Formsin kautta.
Budjetoidaan 800€ tapahtuman järjestämiseen.
O. Wappu
Kronologinen järjestys wappuviikon tapahtumista:
21.4. Wappusota - ammuskellaan värikuula-aseilla.
24.4. Pehmeä lasku wappuun Nanosaunalla. Ohjelmassa saunaa, rentoa olemista ja
Kännyn julkistaminen. Haalarimerkkien ompeluilta voitaisiin liittää myös tähän.
25.4. Lillukassa lautapeli-ilta, tarkempi aikataulu myöhemmin.
26.4. Sinihaalarisitsit Escapessa, jossa myös tapahtuman jatkot tapahtuu.
27.4. Päiväsauna Läffässä Mattilanniemen rannassa 12-16. Samaan aikaan järjestetään
mahdollisesti myös superfutis. Päiväsaunan jälkeen ohjelmassa olisi kämppäappro,
kämpät mieluiten Mattilanniemen ja Kortepohjan väliltä. Hallituksen mielestä
kämppäappro on hyvä idea, jos vain vapaaehtoisia asuntoja löytyy. Kämppäapprojen
jälkeen on ehdotettu myös suihkurallikilpailua. Hallituksen mielestä idea on hyvä, mutta
tapahtuman mainostus tulisi olla asiallinen, koska sen toteutus tapahtuisi Ynnän nimissä.
Suihkurallin palkinto voisi olla saunailta Kortepohjan saunalla. Päivän päätteeksi myös
Kortepohjassa olisi saunomismahdollisuus 18-20.
28.4. Aamusitsit Lillukassa ja jatkot prowapussa.
29.4. Kevätkokous Metallin saunalla, kokouksen jälkeen jatketaan wappusitseillä.
30.4. Kirkkopuistossa piknik.
1.5. Harjun piknik.
Budjetoidaan 50€ Lillukan vuokraan lautapeli-iltaan.
Budjetoidaan 25€ suihkurallin palkintoon.
Budjetoidaan 50€ kämppäapproon.
Budjetoidaan 15€ Lillukan vuorkaan aamusitsejä varten.
Budjetoidaan 250€ Metallin saunaan (josta 150€ otetaan kevätkokouksen budjetista ja
100€ vapun budjetista)
Budjetoidaan 100€ Harjun piknikkiin
Budjetoidaan 300€ Onkapannuun
Budjetoidaan 30€ kevätkokouksen tarjoiluihin.
Onkapannuun yritetään saada toinen ainejärjestö mukaan.
Superfutiksen budjetti otetaan liikuntabudjetista, jos sille ei saada hyvää tarjousta,
mietitään tilalle jotain muuta.
Toiveena on, että seuraavana vuonna kasvatetaan vappubudjettia.
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P. Kesätapaaminen
Tapahtuman ajankohdaksi on ehdotettu kaksi vaihtoehtoa: 20.-22.7. tai 27.-29.7.
Ajankohdaksi valitaan 27.-29.7.
Budjetoidaan 270€ tapaamispaikan vuokraan.
Q. Muut
Haalarimerkkien ompeluilta järjestetään 17.4. paikkana MaD259. Tällöin sitä ei
välttämättä tarvittaisi enää vappuviikolla.
Luisteluilta järjestetään Jyväsjärvellä vielä kun pakkasia riittää. Katsotaan ensi viikolla,
mikä on jäiden ja sään tilanne, tapahtuma järjestettäisiin todennäköisesti siis viikolla 12
(20.3.).
Puheenjohtaja on kiinnostunut järjestämään Ynnä goes JES-sunnuntaibrunssin. JES
järjestää brunsseja jokaisen kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina. Palataan asiaan
seuraavassa kokouksessa.
18. Liikunta
A. Liikuntavuoro
Liikuntavuoroja jatketaan sählyn merkeissä.
B. Kevään vaellus
Selvitettäviä asioita: kohde ja ajankohta. Paras ajankohta olisi loppukeväästä, joskus
toukokuussa.
C. Muut
Englanninkielistä tiedotusta ollaan toivottu erityisesti liikuntatapahtumista.
19. Sauna
Saunaa on lainattu ja se on takaisin paikoillaan, samoin saunan avain. Jarruissa on ollut jotain
häikkää, vian korjaaminen on kuuleman mukaan edullista mutta haastavaa.
20. Hankinnat
Ei hankintoja.
21. META
Budjetoidaan toimisto- ja kahvikuluihin talousarvion mukainen määrä.
22. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 19.3.2018 klo 16.15 Ynnän opiskelijatilassa.
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23. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala päätti kokouksen nuijallaan klo 20:01.
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2018
Kokouksen puolesta

__________________________
Markus Kulmala
Puheenjohtaja

_____________________________
Sauli Räihä
Sihteeri
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