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Hallituksen kokous 10/2018  
Aika: 9. toukokuuta klo 16.00 
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 
Marwan Martén 
Juho Siitari 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x  
x  
x 
- 
x, (poistui kohdassa 20.F) 
x, (saapui kohdassa 9.A) 
x, (saapui kohdassa 9.A) 
x 
x 
x, (saapui kohdassa 9.A) 
x, (poistui kohdassa 23) 
- 
x, (saapui kohdassa 22.B) 
Hallituksen ulkopuolinen, (poistui kohdassa 9.A) 
Hallituksen ulkopuolinen, (saapui kohdassa 9.B) 
 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala avasi kokouksen klo 16.03. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Sauli Räihä toimii sihteerinä. 
 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksien 8/18 ja 9/18 pöytäkirjat muutoksitta. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla: lisätään kohta 10.B Muut, kohta 11. 
Alumniblogi, kohta 14.H Risteily,  kohta 19. KV-asiat, kohta 20.H Kevään excu, kohta 
22.B.Vuokraus edufuturalle.  
 
Muita kohtia siirretään tarpeen mukaan.  
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6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Toimiston tulostin ei toimi.  
 
Ynnän hallitus onnittelee Miksua SAS-kurssin diplomista.  
 
Joillekin hallituslaisille oli tullut kalasteluviestejä Ynnän sähköpostiosoitteisiin, ollaan tarkkana 
niiden kanssa ja  tarkastetaan aina vastausosoite.  
 
7. Jäsenet  
Ei uusia jäseniä. 
 
8. Yhteyshenkilöiden terveiset 
Ei terveisiä. 
 
9. Opiskelijatilat 

A. Mattilanniemi 
Seinänkaatoprojekti etenee, mutta tarkkaa aikataulua ei ole vielä tullut. JYY laittaa 
viestiä eteenpäin tilapalveluille. Toiveena on saada seinä kesän aikana nurin.  
 
Markus selvittää tilapalveluilta, että saako seinän maalata tummansinisellä. Päätetään, 
että seinä maalataan jos siihen saadaan lupa.  
 
Budjetoidaan maalaamiseen 100€. 
 
Opiskelijatilaan kuulumattomat tavarat viedään joko varastoon tai toimistoon, näitä on 
aika paljon. Löytötavarat joita ei ole kehotuksista huolimatta haettu voidaan viedä 
kierrätykseen/hyväntekeväisyyteen. Yhtä kitaraa voidaan säilyttää opiskelijatilassa, 
mutta ei enempää.  
 
Pienessä jääkaapissa ei säilytetä isompia omia eväitä pitkää aikaa, se on varattu 
pääsääntöisesti kahvimaidolle.  

 
B. Ylistö 
Asia varmistui, että Ynnä saa fysiikan laitokselle toisen opiskelijatilan yhteistyössä 
Fyysikkokerhon kanssa.  
 
Tilan pitäisi olla muuttovalmiudessa ennen fuksien saapumista. Aina kun tilasta laitetaan 
viestiä jäsenistölle, siinä pitää tulla ilmi se, että tila on sekä Ynnän että Fyysikkokerhon. 
Syksyllä voitaisiin järjestää molempien opiskelijatilojen nimikilpailut.  
 
Ynnän pitäisi hankkia uuteen opiskelijatilaan minijääkaappi ja vedenkeitin. Mikro ja 
kahvinkeitin löytyvät jo entuudestaan. TeK on luvannut kahvisponsorointia, Loimu on 



 
 
Ynnä ry, hallituksen kokous 10/2018 3/9 

vielä selvityksessä. Jäljelle jäävät kahvikulut menevät puoliksi Fyysikkokerhon kanssa. 
 
10. Yhteistyökuviot ja edustukset 

A. Escape 
ESC ehdotti suoraan kahden vuoden sopimusta, hyväksytään se. Sopimuksen myötä 
olemme saaneet myös uusia jäsenetuja: 1+1 kaikille jäsenille pe-la ennen 00.00, 
poislukien erikoisillat. Lisäksi on kaavailtu Ynnän omaa drinkkiä ja shottia.  
 
B. Muut 
Kevään excu ei toteudu,  siirretään syksyyn.  

 
Sonaatin kanssa ollaan tehty uusi paranneltu sopimus.  
Valmetin kanssa ollaan tehty myös uusi paranneltu sopimus. 
Myös Etteplan on kiinnostunut jatkamaan yhteistyötä.  

 
SAS voisi olla myös yksi yhteistyökumppani, tätä oltiin mainostettu jopa SAS-kurssilla. 

 
11. Alumniblogi  
Kirjottajat ollaan saatu matematiikalta, fysiikalta ja tilastotieteeltä, enää tietotekniikka puuttuu. 
Marjavaara tietää yhden potentiaalisen valmistuneen tietoteknikon. Asian järjestelyt ovat siis 
hyvällä mallilla. Myöhemmin voidaan miettiä myös lisää kirjoittajia.  
 
12. ML-opiskelijayhdistyksen yhteyshenkilön valinta 
Edellisessä pöytäkirjassa on listattuna yhteyshenkilön tehtävät.  
 
Päätetään Miikael Saksman ML-opiskelijayhdistyksen yhteyshenkilöksi. 
 
13. Jäsenistökysely 
Päätetään, että kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 5 Sonaatin ruokalippua. 
Rahastonhoitajamme käy hankkimassa nämä. Markus hoitaa kyselyn tekniset asiat, muun 
muassa sen, että anonymiteetti säilyy.  
 
Lisätään kyselyyn kohta, jossa selvitellään haluaako jäsenistö enemmän haalarimerkkejä 
(esimerkiksi tapahtumista). Muuten hyväksytään kysely sellaisenaan.  
 
Marjavaara ehdottaa, että jäsenistölle tehdään erikseen Sopo- ja Kv-asioista kysely, eli ei liitetä 
niitä tähän sen enempää. 
 
Budjetoidaan 26€ palkintolippuihin. 
 
14. Syksy 

A. Pääsykoekahvitukset 
Pääsykoepäivämäärät ovat: matematiikka 4.6. klo 10.00 ja fysiikka 5.6. klo 10.00. 
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Markus selvittää laitokselta, minkälaisen ständin Ynnä pystytttää ja mitä laitoksella on 
tarjota. Kaikki hallituslaiset, jotka ovat kyseisinä päivinä Jyväskylässä tulevat kahvituksiin 
paikalle.  

 
B. Nimenhuudot 
Nimenhuudot järjestetään 3.9. matematiikalla 10.00 ja fysiikalla 10.15. Kaikki 
hallituslaiset paikalle. 
 
C. Haalarit 
Koponen on kysellyt asiasta, mutta vastausta ei ole vielä tullut. Sovitushaalarit tarvitaan 
viimeistään ennen varaslähtöpiknikkiä, eli 31.8. 

 
D. Fuksipassi 
Jaetaan nimenhuudossa. Tänä vuonna fuksipassi tehdään pelkästään syksylle. Veikko 
on fuksivastaavana tästä vastuussa, mutta Kiril on luvannut auttaa. Alustava deadline 
tälle elokuun 15. päivä.  

 
E. VOpas 
Syrinxillä on tänä vuonna VOppaassta päävastuu, mutta Ynnällä on silti vastuu omasta 
osuudestaan (omista tutoreista, luennoitisijoiden esittelyistä yms.). Miksu on tiedottajana 
päävastuussa Ynnän osuudesta. Fuksivastaavan ja tutorien pitää kirjoittaa sinne 
terveiset kuvalla varustettuna.  
 
F. Känny 
Ei toteutunut keväällä. Tehdään sen sijaan Känny syksyllä ja päätetään ajankohdaksi 
jouluristeily. 
 
G. Muut 
Tapsat kokoustavat huomenna. Muun muassa laulusaunalle voidaan etsiä paikka silloin. 
Tapsat ovat kokoustaneet myös MatLu-tapsojen kansssa. 

 
H. Risteily 
Valitaan Kiril Sanasvuori risteilyamiraaliksi vastaamaan Ynnän osuudesta. Niko on 
yhteydessä tässä kohtaa muihin MatLun-ainejärjestöihin tarvittavista asioista.  

 
Pidetään 6 minuutin ja 29 sekunnin kokoustauko.  
 
15. Edustukset 

A. Muut  
Ei muuta.  
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16. Ynnä 
A. Kehy-haalarimerkki 
Äänestetään tulleista ehdotuksista paras:  
Kilpailun voitti “𝛆 > 0, pienelläkin voi saada paljon”. Seuraavaksi haalarimerkit pitäisi 
teetättää, tämän Laura ottaa hoitaakseen. 

 
B. Fairtrade-kahvi 
Jatketaan samaan malliin, eli ostetaan jatkossakin edelleen Fairtrade-kahvia. Laura on 
luvannut tehdä keittimen viereen päivitetyn lapun kahvimerkistä.  

 
C. Jäsenistöcolleget feat RIVA Clothing 
Viime kerran jälkeen ei ole tullut uutta tietoa. Kertauksena vielä, että jäsenistöcollegeja 
tilataan sen verran kuin on halukkaita. 

 
D. Hallituscolleget 
Päätetään, että hallituscolleget on harmaat ja jäsenistöcolleget siniset. Markus selvittää 
vielä ESCiltä tätä asiaa uuden sopimuksen yhteydessä.  

 
17. Kopoasiat 

A. Dekaanin tapaaminen 
Tämän kuun lopussa MatLun ainejärjestöjen puheenjohtajat tapaavat tiedekunnan 
johtajistoa. Markukselle voi laittaa vielä viestiä, jos tulee jotain mieleen.  
 
Kysytään, olisiko mahdollista saada parempi kurssipalautekysely, joka koskisi paremmin 
meidän tiedekuntamme kursseja.  

 
B. Muut 
Fysiikan kursseilla ei Korpissa ole monesti listattuna ennakkotietoja tai esitietoja (toisin 
kuin matematiikalla). Kiril ottaa näistä koppia fysiikan kopona.  

 
18. Sopoasiat 

A. Muut 
Sopokahvit järjestettiin eilen. Sopokirje lähtee vielä todennäköisesti tämän viikon aikana, 
koskien muun muassa tuki- ja sisäilma-asioita. Kesän sopokahveille ei valita mitään 
tiettyä aihetta, koska ne eivät tavoita koko jäsenistöä.  

 
19. Kv-asiat 
Marjavaara on ollut kv-tutorkoulutuksessa. Aiheina olivat muun muassa englanninkielinen 
tiedotus ja ainejärjestöjen näkyvyys. Tiedekunnan vaihtareiden orientaatioviikolla olisi hyvä ollu 
jonkun hallituksesta paikalla kertomassa hallituksesta ja sen toiminnasta - Marjavaara on 
ainakin paikalla tutorina. Lisäksi syksylle (syyskuu ja marraskuu) olisi suunnitteilla 
kv-tapahtumia.  
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Lisäksi muistutuksena, kun viestitään yliopiston suuntaan, pitää tehdä selväksi se, että onko 
mielipide jonkun henkilökohtainen vai kaikkien opiskelijoiden (hallituksen ja jäsenistön).  
 
Lisäksi jatkossa ainejärjestöjen kv-vastaavien ja kv-tutoreiden olisi hyvä olla sama henkilö.  
 
Kv-opiskelijoille ja kv-toiminnasta kiinnostuneille voitaisiin tehdä oma yhteinen Facebookryhmä.  
  
20. Tapahtumat 

A. Merkkienompeluilta vol.2 
Tapahtuma ei ollut yleisömenestys, jatkossa hyvä tila voisi olla opsikelijatila, jota ei 
tarvitse erikseen varata. Tapahtumaa voidaan järjestää kuitenkin vielä uudestaan, 
esimerkiksi silloin kun fuksit ovat saaneet haalarinsa syksyllä.  
 
B. Ynnä goes JyväSpeksi 
Tapahtuma meni hyvin. Ensi vuonna sponsoroidaan Speksiä suuremmalla summalla.  
 
C. 3miot  
Syksyn päivät näkyvät suunnittelukalenterissa, ensimmäisiin kolmioihin tulee enemmän 
lippuja kuin muihin.  
 
Suunnitteilla on myös 9 ainejärjestön sitsit, päätetään, että Ynnä lähtee tapahtumaan 
mukaan. Päätetään lisäksi, että ei brändätä näitä sitsejä kolmioihin.  
 
D. Merkkimarkkinat 
Ynnä oli mukana myymässä merkkejä, mutta niitä olisi voinut mennä vielä enemmänkin. 
Uudet merkit voisivat lisätä myyntiä.  
 
E. Pesisturnaus  
Ynnä voitti turnauksen ja poika saunoi.  
 
F. Wappu 
Ensi vuonna isompi vappubudjetti. Ensi vuonna katsotaan myös ESCin vappuviikon 
päivä, ettei osu samaan aikaan muiden isompien tapahtumien kanssa. Lisäksi jos 
joudutaan perumaan jotain, mitä ollaan luvattu, laitetaan siitä aina selkeä viesti.  
 
Pidetään ensi vuotta ja syksyä ajatellen mielessä vapun (ja kaikista muistakin) 
tapahtumista se, että kuinka paljon niissä on käynyt jäsenistöä ja erityisesti fukseja. 
Muokataan omaa toimintaamme sen mukaan, mikä jäsenistöä kiinnostaa (eikä 
toisinpäin).  
 
Budjetoidaan 30€ lisää tämän vuoden vappuun.  
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G. Futisturnaus  
Turnaus ei vielä ratkennut, ykköspaikalla on kaksi joukkuetta. Syksyllä turnaus voitaisiin 
ratkaista finaalin merkeissä. Ynnällä pelaajia oli noin 13.  
 
Budjetoidaan 20€ uuteen jalkapalloon. 
 
H. Kevään excu 
Isompi excu siirtyy syksylle.  
 
Jyväskylän HackLab on myös kiinnostunut ottamaan exculaisia vastaan, mutta heillä on 
tällä hetkellä menossa muutto.  
 
I. Muut  
Tehdään kesätapahtumasta Facebooktapahtuma. 

 
Budjetoiaan 50€ kesätapaamisen kotiviiniin.  
 
Luonnontieteellinen kesätapaaminen voitaisiin järjestää heinäkuussa, esimerkiksi  
Mattilanniemessä.  

 
Kesän sopokahvien päivämäärät:  
13.6.  
15.6.  
11.7.  
22.8 (isompi hengailu) 

 
21. Liikunta 

A. Liikuntavuoro 
Kesäliikuntavuoro ei ole vielä selvillä. Ynnä ei välttämättä tarvitse omaa vuoroa kesälle, 
vaan mennään mukaan Syrinxin vuorolle (joka on todennäköisesti keskiviikkoisin). 

 
B. Kevään vaellus 
Budjetoidaan 80€ tapahtuman kulunkorvauksiin.  

 
C. Muut 
Kesällä voitaisiin järjestää vapaamuotoista liikuntatapahtumaa, esimerkiksi 
rantalentopalloa. Veikko ottaa näistä koppia. 
 
Syksylle on ehdotettu liikuntakokeiluja, keilausta ja megazonea. Ehdotuksia saa laittaa 
Veikolle.  
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22. Sauna 
A. Vuokraaminen Sarvenperän saunamaratoniin 
Tapahtuma järjestetään 4.7. Saunan vuokra on 150€, he hoitavat saunan kuljettamisen 
ja Markus hoitaa avaimen luovutuksen ja vastaanoton. Ohjeistetaan selvästi saunan 
käyttö ja tukeminen. 
 
Saunan säilyttämisen sijaintia mietitään uusiksi sillä talvella sen kuljettaminen on 
vaivalloista.  

 
B. Vuokraus edufuturalle 
Tapahtuma järjestetään 20.6. Saunan vuokra on 150€, he hoitavat kuljettamisen ja 
Markus hoitaa avaimen luovuttamisen ja vastaanoton. 

 
23. Palkitsemisilta 
Yritetään järjestää vielä toukokuussa. 
 
24. Hankinnat 
Budjetoidaan 25€ twisteriin.  
Budjetoidaan 130€ toisen opiskelijatilan minijääkaappiin.  
 
25. META 
Kesälle voitaisiin tehdä watsapryhmä niille Ynnäläisille, jotka viettävät kesän Jyväskylässä. 
 
Saunan pesu on suunnitteilla kesällä. Myös kesärenkaat pitäisi vaihtaa, ne löytyvät varastosta. 
Tehdään hallituslaisten kanssa saunankunnostusilta, Marjavaara selvittää saako 
Mattilanniemen vesipisteitä hyödyntää tässä.  

 
Budjetoidaan 35€ tarjoiluihin.  
 
26. Seuraava kokous 
Seuraava kokous järjestetään elokuussa. Sen tarkempi ajankohta doodletetaan lähempänä. 
 
27. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala päätti kokouksen nuijallaan klo 20:35. 
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Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2018 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Markus Kulmala Sauli Räihä 
Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 
 


