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Hallituksen kokous 9/2018  
Aika: 16. huhtikuuta klo 17.00 
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 
Olli Tuovinen 
Jenni Heikkinen 
Juho Siitari 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x  
x  
- 
x 
- 
- 
- 
x 
x 
x 
- 
- 
- 
Hallituksen ulkopuolinen, (poistui kohdassa 7) 
Hallituksen ulkopuolinen, (saapui kohdassa 10) 
 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala avasi kokouksen klo 17.05. 
 
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 
Hyväksytään kokouksen esityslista seuraavalla muutoksilla: lisätään kohta 10. KV-asiat. Lisäksi 
vaihdetaan kohdan 18. nimeksi Koposysteemit ja lisätään kohta 19. Soposysteemit.  
 
6. Loimun Opiskelijat - Jyväskylä:n terveiset 
Annetaan puheenvuoro Loimun Opiskelijat - Jyväskylä:n puheenjohtajalle Jenni Heikkiselle: 
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Valtakunnalliseen Loimu ry:hyn saa nykyään yhteyden promoottori Santtu Kärkkäisen kautta.  
 
Vapulle Loimulla ei ole omaa isompaa tapahtumaa, mutta pientä ohjelmaa on todennäköisesti 
luvassa. Seuraava tärkeä osa Loimun toimintaa on tutoreiden ja fuksien tavoittaminen: tutoreille 
tullaan antamaan tietoa Loimusta ja fukseille esittäydytään esimerkiksi pystyttämällä infopiste. 
 
Loimun paikallisyhdistys ei välttämättä pysty sponsoroimaan rahallisesti Ynnän toisen 
opiskelijatilan rakentamista mutta asiasta voidaan olla yhteydessä promoottorin kautta 
valtakunnalliseen Loimu ry:hyn.  
 
Matlun pesisturnauksessa Loimu voisi olla mukana jakamassa esimerkiksi mehua.  
 
Ynnän hallitus kiittää Loimun tarjoamista kokouseväistä.  
Pidetäänkin puolen minuutin evästauko.  
 
7. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Possut ovat palanneet pahoittelujen kera Sätky ry:ltä. Ynnä ry sai myös kiitokset isännöinnistä 
ja kutsun vastavierailulle Lappeenrantaan. 
 
Maanantaina 7.5. pystytetään ständi Jyväskylän lyseolle ja esitellään opiskelua ja 
opiskelijaelämää lukiolaisille. Tämän tapahtuman järjestää matlun tiedekunta yhteistyössä 
Ynnän ja Tiltin kanssa. Ynnän hallituksesta on Lauran lisäksi lähdössä todennäköisesti mukaan 
Sauli.  
 
Koko viikonlopun oli hyvä sää, harmi ettei enää.  
 
8. Jäsenet  
Ei uusia jäseniä.  
 
9. Yhteyshenkilöiden terveiset 
Tämä kohta on entinen “vastaavien terveiset”, toivottavasti uusi nimi on selkeämpi.  
 
Palataan kohtaan 5. 
 
10. KV-asiat 
KV-valiokunnan kokouksessa puhuttiin tulevasta opiskelijoille tehtävästä 
kansainvälistymiskyselystä. Kyselyllä selvitetään, miten kansainvälistyminen näkyy opiskelujen 
aikana. Jos mieleen tulee kyselyyn sopivia kysymyksiä, niistä voi ilmoittaa Marjavaaralle. 
 
Elokuun viimeisellä viikolla järjestetään Jyväskylän yliopiston uusille vaihto-opiskelijoille kick-off 
-viikko. Marjavaara ehdottaa, että Ynnä ry voisi olla tulloin mukana järjestämässä jotain 
tapahtumaa. 
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Päätetään, että Ynnän ensisijaisena kohteena ovat nimen omaan laitoksemme omat 
vaihto-oppilaat, mutta edustusmielessä halukkaat saavat olla tapahtuman järjestämisessä 
mukana kyseisellä viikolla. Marjavaaran lisäksi mukaan saa siis lähteä muitakin hallituslaisia.  
 
Uusi naapurimme Idesco järjestää 25.4. tuparit, joihin Marjavaara osallistuu vieden mukanaan 
tuparilahjan Ynnältä. Marjavaaran mukaan saa lähteä muitakin hallituslaisia. Päätetään, että 
tuparilahja on jokin koriste-esine.  
 
Budjetoidaan tuparilahjaan 15€.  
 
11. Yhteistyökuviot 

A. Universum 
Ynnä ry on tehnyt osansa kyselyn puolesta.  

 
B. Superfutis 
Superfutis järjestetään 27.4. jossain kello 12 ja 16 välissä. TEK voi olla kysyttäessä 
mukana sponsoroimassa tapahtumaa, mutta JYY:n avustuksia tähän olisi pitänyt jo 
hakea. Drivestä löytyy superfutiksen yhdyshenkilöiden tiedot. Veikko ottaa nyt lopulta 
asian hoitaakseen.  

 
C. Muut 
Edellisessä kokouksessa puhuttiin alumnitoiminnasta ja vanhojen opiskelijoiden 
mahdollisista blogiteksteistä. Tuovinen lisää tähän kommenteissa tietävänsä 
potentiaalisen blogitekstin kirjoittajan STUK:ilta.  

 
12. ML-opiskelijayhdistyksen yhteyshenkilön valinta 
Tämä on TEK:in alainen opiskelijoiden yhdistys, joka ajaa  erityisesti ei-teekkareiden etua. 
Opiskelijayhdistyksen yhteysehnkilön tehtävä on kokouksissa käyminen sekä tietojen 
välittäminen puolin ja toisin. Kokouksia on noin parin kuukauden välein ja todennäköisesti ne 
järjestetään Tampereella. Kaikki kulut ja ruuat maksetaan.  
 
Halukkaat tähän tehtävään saavat ilmoittaa itsestään Markukselle.  
 
13. Matikerfest 
Vastauksia hallituslistalle tulleisiin kysymyksiin koskien Matikerfestia: 

- Kannatetaan yhteistä tapahtumaa, jossa yhdistetään matikerfest ja fysikerfest, kahden 
erillisen tapahtuman sijaan.  

- Nykyistä rennompi mutta silti asianmukainen ohjelma voisi houkutella enemmän 
osallistujia tapahtumaan.  

- Alkuvuosi on kiireistä aikaa, mutta uudistettua yhdistettyä tapahtumakonseptia Ynnä ry 
voisi olla kiinnostunut toteuttamaan.  
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14. Haalarit 
Kertauksen vuoksi: tarjous pitäisi saada mahdollisimman pian ja sovitushaalarit pitäisi hankkia 
varaslähtöpiknikille, joka järjestetään todennäköisesti 2.9. Eli sovitushaalarit pitäisi olla jo 
perjantaina 31.8. 
 
15. Tiedottamisen ohjepaperi 
Puheenjohtajamme on kirjoittanut paperin puhtaaksi ja se löytyy Drivestä. Katsotaan kevään 
edetessä, miten paperin noudattaminen lähtee rullaamaan ja hiotaan se loppuun syksyllä, jolloin 
sitä voitaisiin jakaa myös järjestöklubilla. Siihen asti voimme tarkastella kohtien toimivuutta.  
 
Päätetään, että hallitus sitoutuu noudattamaan tiedottamisen ohjepaperia. 
 
Pidetään kokoustauko, pituudeltaan 5 min.  
 
16. Edustukset 

A. SFMO kevätkokous 
Päätetään, että Olli menee edustamaan Ynnää. 
 
B. Muut 
Ei muuta.  

 
17. Ynnä 

A. Kehy-haalarimerkki 
Yksi haalarimerkki-idea on tullut tähän mennessä. Yhdistetään haalarimerkin suunnitelua 
vappuviikolle: vapun pehmeässä laskeutumisessa jaetaan kaikille kynää ja paperia 
merkin suunnittelemiseksi.  

 
B. Merkkien, nauhojen ja laulukirjojen markkinointi  
Kuvat löytyvät sivuilta ja niitä on muokattu ehdotusten pohjalta. Nettisivujen lisäksi 
mainontaa voisi aloittaa myös somessa: otetaan esimerkiksi tapahtumissa kuvia, joissa 
ihmisillä on yllään Ynnän paitoja/kädessä tölkkisukkia. 
 
Yksi mahdollisuus on myös tehdä tuotteille omat nettisivut, joille pääsee Ynnän nykyisiltä 
sivuilta. 
 
Haalarimerkkien ompelun lisäksi ompeluillassa voidaan myös myydä merkkejä. 

 
C. Hallituscolleget 
Ollin kommentti: on ollut ideana, että Rivalta tilattaisiin hallitukselle ylimääräiset colleget 
ja niihin painatettaisiin tekstit. Collegeja toivottiin sinisinä ja harmaina.  
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D. Jäsenistöcolleget feat Riva Clothing 
Ollin kommentti: collegeasia on hyvässä mallissa, tosin Riva laittoi viestiä, että heidän 
kiireidensä takia homma viivästyy toukokuulle. 

 
18. Koposysteemit 

A. Fysiikan johtajiston kuulumisia  
Fysiikan Ratkomon toteutuminen on nyt työn alla. Fysiikan Ratkomolle on ehdotettu 
nimeä Kiihdytin. Muita nimiehdotuksia: Neuvola, Dynamo ja Reaktori.  
 
Opiskelijoita toivotaan mukaan fysiikan laitoksen henkilökunnan opetuksen 
aamu-/iltapäivään, joka toteutetaan myöhemmin. Alumniseminaariin palataan 
tuonnempana. 
 
Ynnän hallituksesta Laura on mukana Oma-ope -kehityshankkeessa.  

 
 

B. Tila-asioiden kokoava palaveri 26.4. 
Ennen kokoavaa palaveria asiasta tiedettyä: sisäilmatapaamisessa käytiin läpi MaA:n 
kaikki opetustilat ja katsottiin niiden sisäilman laatu. Tapaamisessa oli mukana 
monipuolisesti edustajia. Tunkkainen ilma johtuu joissain tiloissa vanhoista 
huonekaluista ja lattiamateriaalista sekä vanhanaikaisesta ilmanvaihdosta. MaA:n 
puolella on myös mitattu joidenkin luentosalien lämpötilaa, osa tiloista on osoittautnut 
melko kylmiksi. Palautetta tilojen sisäilmasta voi antaa yliopiston nettisivuilla tai 
lähettämällä viestiä osoitteeseen sisailma-asiat@jyu.fi. Palaute lisää asioiden 
painoarvoa ja edistää niiden käsittelyä. MaD ja MaA ovat todennäköisesti menossa 
peruskorjaukseen pääkirjaston korjauksen jälkeen.  
 
Seuraavaksi järjesteään tila-asioiden kokoava palaveri 26.4. kello 8 aamulla, jossa 
kootaan ohjepaperi, jonka pohjalta tehdään muutoksia kun korjauksia ruvetaan 
tekemään. Siitari on luvannut mennä mukaan palaveriin. Markus kysyy sitä ennen 
matematiikan ja tilastotieteen laitoksen johtajistolta heidän linjauksistaan.  
Jos tulee ideoita liittyen tila-asioihin niin laittakaa kommentteja esimerkiksi hallituksen 
watsapissa.  

 
C. Tiedekunnan johtajiston kuulumisia 
Kaikki matlun ainejärjestöjen puheenjohtajat tapaavat tiedekunnan johtajistoa. Jos tulee 
mieleen keskusteltavia asioita, ideat saa välittää Markukselle. 

 
19. Soposysteemit 
Seuraava valiokunnan kokous järjestetään keskiviikkona. Sopovastaavamme kirjoittaa 
jäsenistölle lähetettävää sopoinfoa, jossa muun muassa kerrotaan tapahtumista ja muuta 
hyödyllistä tietoa.  
 

mailto:sisailma-asiat@jyu.fi
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Seuraavat sopokahvit tiistaina 8.5. klo 12-15.  
 
Ynnän nettisivuille lisätään oma kohta sopolle ennen kuin fuksit tulevat tai saavat tiedon 
opiskelupaikastaan.  
 
Kesälle sopohengailuja yleisten tenttipäivien yhteyteen kesä- ja heinäkuulle. Lisäksi elokuulle 
viimeisen kesätentin yhteyteen tapaaminen.  
 
Budjetoidaan 10€  toukokuun sopokahvien tarjoiluihin.  
Budjetoidaan 45€ kesän sopokahvien tarjoiluihin. 
 
20. Känny 
Kännyä ei julkaista vappuna vaan se siirretään syksyn ekalle viikolle, jolloin sen nimeksi sopii 
fuksikänny.  
 
21. Tapahtumat 

A. 3miot 
Järjestetään torstaina, lipunmyyntivuoroja löytyy Drivestä. Laitetaan tapahtumasta vielä 
sähköpostia jäsenistölle, nettisivuille tapahtuma ja instaan mainokset ennen 
lipunmyyntivuoroja.  
 
B. Wings-ilta & Sätkyn excun isännöinti  
Tapahtuma meni hyvin, mukavasti porukkaa paikalla. Exculaiset tykkäsivät läffästä ja 
Valorinteestä.  
 
C. Merkkienompeluilta vol.2 
Infoa laitettu uudessa viikkotiedotteessa mutta laitetaan mainosta vielä tänään illalla 
instastooriin.  
 
D. Ynnä goes JyväSpeksi 
Ynnä maksaa JyväSpeksille laskun ennen keskiviikkoa, vaikka kaikki jäsenet eivät olisi 
vielä maksaneet lippua. Pollari on mukana keskiviikkona jakamassa ynnäläisille lippuja.  
 
E. Merkkimarkkinat  
Ynnä on mukana merkkimarkkinoilla 25.4. kello 10-15 Agoralla. Huttu hoitaa tämän.  
 
F. Matlu pesisturnaus 
Ynnääjistä on ilmoittautunut tähän mennessä 4 vapaaehtoista pelaajaa. Veikko 
selvittelee varusteet. Tiedottamista pitää vielä selventää tapahtumaan, laitetaan 
mainosta myös Ynnä sports -ryhmään.  
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G. Wappu  
- Tiistai: pehmeään laskuun tulee Kehy-haalarimekin piirrustuskilpailu ja merkkien 

myyntiä kännyn julkaisun sijasta. 
- Keskiviikko: holilliseen lautapeli-iltaan lisäillään peleihin holillisia sääntöjä. 
- Torstai: vappuryntäys. 
- Perjantai: superfutis on vielä kysymysmerkki. Päiväsaunalla saunan lisäksi 

lettujenpaistoa. Tässä voitaisiin hyödyntää toimihenkilöitä. Suihkuralli ja sen 
palkitsemistailisuus voi hyvin, mutta kämppäappro on vielä hieman auki.  

- Lauantai: prowappupäivälle lounas ennen sitsejä Kortepohjassa, aamupäiväsitsit 
13-18. Saunailtaan Ynnä ei saanut toista järjestöä mukaan.  

- Sunnuntai: kevätkokouksen jälkeen saunailta ja vappusitsit. Kevätkokouksesta 
oma Facebooktapahtuma.  

- Maanantai: vappuaaton piknik kirkkopuistossa yhdeltä - harjun rinne on 
todennäköisesti mutainen piknikpaikka. 

- Tiistai: vappupäivänä JYYn ja JAMKOn piknik, jonne voidaan ynnäläisittäin 
mennä porukalla. Tämäkin piknik yhdeltä.  

 
H. Syksy  
Fuksisaunalle pitää miettiä paikka, päivämäärä ja bussit. Kaijalanniemi toimii muuten, 
paitsi jos tulee sade, jolloin sisätilaa on vähän toisin kuin vaikka Valorinteellä.  
 
Laura ottaa kopin yhteisestä teatterivierailusta Stimpan kanssa. Myös muita 
kulttuuritapahtumia saa toteuttaa.  
 
Syksyn tapahtumia löytyy jo nyt tapahtumakalenterissa. 
 
I. Muut 
Ei muuta. 

 
22. Liikunta 

A. Liikuntavuoro 
Huomenna pelataan futsalia.  

 
B. Kevään vaellus 
Tänään oli ensimmäinen vaelluskokous, johon osallistui noin 10 kiinnostunutta vaeltajaa. 
Vaelluksen ajankohdaksi päätettiin 10.-12.5. eli helatorstaista lauantaihin. Paikaksi 
valikoitui Koli. Seuraavaksi aletaan selvittämään kyytiasioita Facebooktapahtumassa. 
 
C. Matlu pesisturnaus 
Käsitelty tapahtumissa. 
 
D. Matlu futisturnaus 
Järjestetään 9.5. - selvitetään saako illalle Opinkiven saunaa. Kysytään lisäksi vielä 
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neljättä ainejärjestöä mukaan.  
 
Budjetoidaan 35€ Opinkiven vuokraan. 

 
E. Muut 
Kysytään matlun muita ainejärjestöjä mukaan kesän liikuntavuoroille, niin saadaan 
riittävästi pelaajia paikalle. Veikko on kiinnostunut järjestämään muutakin 
liikuntatapahtumaa kesälle.  

 
23. Sauna 
Saunan kuljettamista varten Pollari hakee vapuksi auton. Sauna menee vuokraan Pörssille 
perjantaina 27.4. meidän päiväsaunan jälkeen.  
 
24. Hankinnat 
Ei hankintoja. 
 
25. META 
Ynnääjiin tuli infoa vappusodasta.  
 
Sihteeri kokoaa tilaston kevään kokousaktiivisuudesta. Tämä voidaan laittaa näkyville myös 
Ynnän sivuille. 
 
Marjavaara on kiinnostunut tekemään viimeistä kertaa viiniä kesätapaamiseen. Pohditaan 
mahdollisia seuraajia.  
 
TEK voi sponsoroida uuteen ainejärjestötilaan kahvia - kysytään kahvisponssia myös nykyiseen 
ainejärjestötilaan.  
 
26. Seuraava kokous 
Seuraava kokous järjestetään todennäköisesti viikolla 18 tai 19. Päätös tehdään Doodlessa. 
 
27. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala päätti kokouksen nuijallaan klo 21:32. 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2018 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Markus Kulmala Sauli Räihä 
Puheenjohtaja Sihteeri 


