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Hallituksen kokous 7/2018  
Aika: 19. maaliskuuta 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 
Olli Tuovinen 
Tuomo Huttu 
Juho Siitari 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x  
x  
- 
x, (poistui kohdassa 16.A) 
- 
x, (poistui kohdassa 16.A) 
- 
x 
x, (poistui kohdassa 19.A) 
x, (saapui kohdassa 5) 
x, (poistui kohdassa 17.B) 
x 
x, (poistui kohdassa 19.A) 
Hallituksen ulkopuolinen, (poistui kohdassa 16.D) 
Hallituksen ulkopuolinen 

 
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 
Hyväksytään seuraavassa kokouksessa. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla: lisätään kohta 16.M. 
Haalarimerkkiompelu vol 2, lisätään hankintoihin kohta 19.A. Viinivälineet.  
 
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Tänään olemme nauttineet vaihtelevasta kevätsäästä.  
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7. Jäsenet  
Hyväksytään uudet jäsenet ajalta 16.1.2018-19.3.2018, 2 henkilöä. Lista jäsenistä erillisenä 
liitteenä.  
 
8. Vastaavien terveiset 
JYY järjesti uuteen tietosuoja-asetukseen (GDPR) liittyvän koulutuksen, jossa oli paikalla Ynnän 
hallituksesta ainakin sihteeri ja puheenjohtaja. Puheenjohtaja ottaa hoitaakseen lakimuutoksen 
tuomia uudistuksia, nämä pitää selvittää toukokuun loppuun mennessä. Sidosryhmärekisteriä 
mietitään myöhemmin.  
 
9. Liittyminen TEK:in alaiseen ML-opiskelijayhdistykseen 
Hyväksytään yksimielisesti, että Ynnä liittyy TEK:in alaiseen ML-opiskelijayhdistykseen.  
 
10. Yhteistyökuviot 

A. Universum 
Asia on hyvällä mallilla, kysely on tällä hetkellä käynnissä ja sitä on mainostettu 
sähköpostin lisäksi Facebookissa. Kyselyn loppuraportista ei ole vielä ollut puhetta, 
mutta se saadaan tarvittaessa.  

 
B. Muut 
Tällä hetkellä työn alla on ainakin excun järjestäminen. 

 
11. Edustukset 

A. Muut 
Puheenjohtajisto on ollut mukana TEK akatemian risteilyllä. 

 
12. Ynnä 

A. Kehy-haalarimerkki 
Valitaan haalarimerkin teemaksi “auttaminen”. Kuva valmiista merkistä lähetetään 
SPR:lle tarkastettavaksi. Ynnääjiin laitetaan mainos kilpailusta, tarkoituksena on 
suunnitella kyseinen haalarimerkki. Parhaan merkin suunnittelijalle on luvassa 
palkinnoksi Ekolon lahjakortti ja ilmainen haalarimerkki. Kilpailuun on osallistuttava 
toukokuun alkuun mennessä. Voittaja valitaan todennäköisesti hallituksen kokouksessa, 
mutta lopullinen valinta riippuu siitä, kuinka paljon ehdotuksia kilpailuun tulee.  
 
Budjetoidaan 20€ Ekolon lahjakorttiin. 

 
B. Merkkien, nauhojen ja laulukirjojen markkinointi 
Ei lisättävää. 

 
C. Hallituscolleget 
Yrkkäpojat tapaavat RIVA Clothingin edustajat tällä viikolla, jolloin asioita selviää lisää. 
Escapea voidaan kysyä paitojen sponsoriksi.  
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D. Jäsenistöcolleget feat RIVA Clothing 
Paidoista tehdään erillinen tilaus, jolloin niitä ei tule ylimääräisiä. Jos paidoille on paljon 
kysyntää, tilauksesta voidaan tehdä perinne. 

 
13. Sopo- ja Koposysteemit 

A. Tenttiarkisto 
Ei tässä kohtaa lisättävää. 

 
B. Fysiikan laitoksen johtajiston tapaaminen 
Ynnän hallituksen puheenjohtajisto tapasi fysiikan laitoksen johtajaa ja pedagogista 
johtajaa viime viikolla. Puheenaiheina olivat fysiikan laitoksen ratkomo ja alumnitoiminta. 
Laitoksen johtajisto oli ehdotuksiin tyytyväisiä. Lisäksi fysiikan kurssien demotilaisuuksia 
on tarkoitus saada aktiivisemmaksi . Kaikki puheenaiheet luvattiin ottaa käsittelyyn 
laitoksen kokouksessa. Lisäksi Ynnän puheenjohtajisto on kutsuttu tilojen 
kehittämistapaamiseen ja opiskelijoiden palautetta kuullaan mielellään jatkossakin.  

 
C. Mat/til laitoksen johtajiston tapaaminen 
Tapaamisessa paikalla olivat pedagoginen johtaja ja laitoksen johtaja. Puheenaiheena 
oli tenttiarkisto: tällä hetkellä laitoksella ei ole henkilöä, joka olisi sen ylläpitämisestä 
vastuussa. Asia otetaan käsittelyyn ja siitä ollaan uudestaan yhteydessä. Myös 
alumnitoiminta nousi puheenaiheeksi: matematiikan alumnit voisivat tulla laitokselle 
kertomaan työllistymisestään.  

 
D. Muut 
Sopovastaava haluaa järjestää uudet sopokahvit, aiheena henkilökohtainen hyvinvointi. 
Sopokahvit järjestetään tiistaina 3.4.  
 
Muistetaan olla kokouksissa hereillä! 
 
Fysiikan laitoksen alakerran pommisuojaan voitaisiin tehdä opiskelijatila. Tilassa on jo 
tällä hetkellä pingispöytä. Tilan järjestämisessä Ynnä voisi tehdä yhteistyöytä 
fyysikkokerhon kanssa. Puheenjohtajamme ottaa heihin yhteyttä. 

 
14. Iltakoulu ja tiedottamisen ohjepaperin teko 
Tehdään tiedottamisen ohjepaperi kerralla iltakoulussa kuntoon. Päätetään, että iltakoulu 
järjestetään 6.4. paikkana keskustan Koasin Meeting Room Cabinet.  
 
15. Känny 
Kännyn suunnittelu on hyvällä mallilla. Jäsenistö saa tehdä lehteen juttuja. Yksi hyvä vaihtoehto 
olisi vaihtokokemuksista kirjoittaminen. Myös Jyväskylässä vaihdossa olevat voivat kirjoittaa 
tekstin täältä. Yrkkäpojat voivat hommata lehteen mainoksia.  
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16. Tapahtumat 
A. Maaliskuun sitsit 
Sitsit menivät hyvin, mutta osallistujia olisi voinut olla enemmän. Yksi syy osallistujien 
vähäiseen määrään on se, että ilmoittautumiset piti tehdä bailataan-sivustolla. Lisäksi 
kyseisenä päivänä oli myös muita tapahtumia.  
 
B. Viinibileet ja SIK:n excun isännöinti 
Suurin osa viineistä onnistui hyvin, ainakin ne, joita oli ravisteltu riittävästi. SIK oli hyvää 
seuraa. Marjavaara selventää vielä tilapalveluihin, mikä oli Agoran tilojen käyttökohde ja 
mitä asiasta oltiin alunperin informoitu. 
 
C. Luistelutapahtuma 
Luistelutapahtuma järjestetään huomenna, liikuntavastaava laittaa viestiä vielä ainakin 
Facebookiiin.  
 
D. Kostajaiset & Hiukkasen excun isännöinti  
Valmistelut ovat hyvällä mallilla. Maaliin ja lähtöön tarvitaan lisää ihmisiä avuksi. Jos 
kolmioihin jää vielä lippuja, niitä myydään lähdössä tai maalissa.  
 
E. 3miot  
Ei lisättävää. Muistetaan tehdä ainakin lipunmyyntiajoista mainontaa Instassa.  
 
F. Kevään excu 
Tapahtuman järjestelyt ovat vielä alkutekijöissään, tällä hetkellä mukana on yksi yritys, 
EduCluster ja kaksi vielä tarvittaisiin. Tällä viikolla asiasta selviää lisää ja excu voidaan 
järjestää vaikka yhdellä yrityksellä. Myös päivää on tarvittaessa mahdollista siirtää, mutta 
mielellään pysytään jo sovitussa päivämäärässä. Facebookiin ja nettisivuille tehdään 
tapahtumatiedotteet, myös englanniksi!  
 
G. Wings-ilta  
Passion on esittänyt tarjouksen: 12€ saa 15 siipeä, ranskalaiset, dipit ja vihannekset. 
Tarjolla myös vegesiipiä. Tapahtuma toteutetaan kuitenkin puffettyylisesti, eli siipien 
ottamista pitäisi hieman seurailla. Hyväksytään tämä ehdotus. Optimaalisin ajankohta 
tapahtumalle olisi 18.00.  
 
H. Sätkyn excun isännöinti  
Varaukset on tehty, Valorinteen varaus on kunnossa ja maksu on hoidettu. Läffä 
tuodaan paikalle vielä tuntemattomalla tavalla. Valorinteen vuokra laskutetaan Sätkyltä. 
Heidän osallistujamäärästä ei ole tullut vielä vahvistettua tietoa.  
 
I. JyväSpeksi 
Tehdään Facebookin ja nettisivuille tapahtuma “Ynnä goes JyväSpeksi”.  
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J. Matlu lanit  
Tapahtuma ei toteudu, eli myös budjetti vapautetaan muuhun käyttöön. Yritetään 
järjestää syksyllä tapahtuma uudestaan ja ehkä hieman pienemmässä mittakaavassa. 
Tapahtuman peruuntumisesta ilmoitetaan myös jäsenistölle.  
 
K. Wappu 
Matkarata on kiinnostunut tulemaan sinihaalarisitseille mukaan. Kysellään vielä muitakin 
järjestöjä. Hallituslaisista Marjavaara, Laitinen, Pollari ja Tuovinen ovat ainakin 
ilmoittautuneet olevansa vapaaehtoisia majoittamaan ulkopaikkakunnalta tulevia 
exculaisia.  
 
Jos onkapannuun saadaan toinen vuokralainen, budjetti antaa myötä myös paljun 
vuokraamiselle.  
 
Jos Wappupiknikkiä varten tarvitsee tehdä kauppaostoksia niin voidaan hyödyntää 
Prisman kauppakassipalvelua.  
 
L. Syksy 
Tapahtumakoordinaattori kirjoittaa tapsoille tiedoston, minkä pohjalta he voivat hoitaa 
kaikki, ainakin tässä vaiheessa sovitut syksyn tapahtumat. 
 
Heti kun Lillukkaa voi varata syksyä varten, tehdään lanipaikan varaus. 
 
M. Haalarimerkkiompelu vol 2  
Varataan MaDista sama tila kuin viime kerralla, ajaksi 16-20.  
Haalarimerkki-iltaan voidaan valita myös teema, jotta osallistujia saadaan enemmän 
paikalle.  
 
N. Muut 
Kesätapaamista varten on varattu Kangasniemellä sijaitseva metsästysmaja heinäkuun 
viimeiselle viikonlopulle. 
 
Syksylle voidaan ottaa koppia siitä, että tapahtumia järjestetään mieluummin 
keskiviikkoisin kuin torstaisin, koska fysiikan tenttipäivät on perjantaisin.  

 
17. Liikunta 

A. Liikuntavuoro 
Ei järjestetä tällä viikolla luistelutapahtuman takia.  

 
B. Kevään vaellus 
Järjestetään toukokuun lopussa. Jäsenistölle voisi tehdä kyselyn, jossa selvitellään 
sopivinta ajankohtaa ja paikkaa.  
Viime vaellukselle tavaroita saatiin lainaan partiolta ja tämä onnistuu todennäköisesti 
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myös tänä vuonna. Vaellusten kanssa voi tehdä yhteistyötä myös muiden ainejärjestöjen 
kanssa.  
 
C. Matlu pesisturnaus 
Tapahtumaa varten on varattu kampuksen kenttä 23.4. kello 15-18. Tapahtumat sekä 
Facebookiin että nettisivuille.  
 
D. Muut 
Toukokuulle futisturnaus, jälkipelit voisi olla esimerkiksi Opinkiven saunalla.  

 
18. Sauna 
Odotellaan keskiviikkoiltaan asti latureita takaisin.  
Siitari on mukana JYY:n vujuilla saunaan liittyvissä käytännön asioissa.  
 
19. Hankinnat 

A. Viinitarvikkeet 
Hankitaaan Ynnän viinitarvikkeiden kuljetusta ja säilyttämistä varten tarvikkeita.  
Budjetoidaan näihin 30€.  

 
20. META 
Avataan sitseihin liittyvää keskustelua: Ynnän sitsauskulttuuri ei toimi kaikille, esimerkiksi vapun 
aikaan yhdet sitsit voisi olla matalamman kynnyksen sitsit, eli niillä ei jaettaisi ollenkaan 
rangaistuksia. Lisäksi esimerkiksi fuksisitsien rangaistusten määrää voisi vähentää. Selvitellään 
vielä lisää, mitä kehityskohteita jäsenistö toivoo sitseille. 
 
Nettisivut ovat uudessa kodissaan. Kaikki tiedot eivät ole siirtyneet uusille sivuille, joten nämä 
pitää vielä lisäillä sinne.  
 
21. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 3.4.2018 klo 16.00 Ynnän opiskelijatilassa. 
 
22. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala päätti kokouksen nuijallaan klo 18.55. 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2018 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Markus Kulmala Sauli Räihä 
Puheenjohtaja Sihteeri 


