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Hallituksen kokous 11/2018
Aika: 29. elokuuta klo 15.00
Paikka: MaD206

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
x, (saapui kohdassa 7)
x
x, (saapui kohdassa 7)
x
x
-

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala avasi kokouksen klo 15.01.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Sihteerin valinta
Sauli Räihä toimii sihteerinä.
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen 10/18 pöytäkirja muutoksitta.
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla: lisätään kohta 7. Budjetin toteutuma,
10.B. PoikkaritVIP-tapahtuma ja 19.L. Teatterikäynti.
Muita kohtia siirretään tarpeen mukaan.
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Syksyyn lähdetään avoimin ja innostunein mielin!
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7. Budjetin toteutuma
Mietitään syyskokoukseen esitettäväksi 3MIOT-budjetti uusiksi.
8. Loimu, Tek, Sfmo, Jano, Maol, Titol & Ml-op yhteyshenkilöiden ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasiaa.
9. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.
10. Edustukset
A. Tutti ry
Vuosijuhlille on tullut kutsu, ne järjestetään 17.11. Mietitään juhliin lähtijät myöhemmin.
B. PoikkaritVIP-tapahtuma
Ollaan saatu kutsu 6.9. järjestettävään VIP-iltaan Revolutioniin kello 18.00. Markus ja
Kiril ovat ilmoittautuneet vapaaehtoisiksi.
C. Muut
Ei lisättävää.
11. Jäsenistökyselyn tulokset ja sen vaikutus syksyn toimintaan
Syksyllä voidaan ottaa kokeiluun tapahtuma, jossa yhdistetään eri sisältöjä: esimerkiksi ensin
liikuntatapahtuma ja sitten saunotaan.
Päätetään, että mietitään erilaisia lajikokeiluja ja miten integroidaan holittomia tapahtumia
syksyn ohjelmaan.
Liikuntavastaava voisi tehdä kyselyn jäsenistölle, että mitä lajikokeiluja kaivataan.
Todetaan myös, että tiedottamista ei voi edelleenkään tehdä liikaa, mutta suunta on parempaan
päin.
Jäsenistö toivoi yhteistyötä eniten muiden matlu-ainejärjestöjen kanssa, mutta ei pidä unohtaa
muitakaan ainejärjestöjä.
12. Opiskelijatilat
A. Mattilanniemi
Viime Halkon budjetoinnin toteutuma 0€. Remontti on telkkarin asentamista vaille valmis.
Budjetoidaan 20€ tarjoiluihin sitä varten kun fuksit käyvät tutustumassa
ainejärjestötilaan.
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B. Ylistö
Remontti on sohvia vaille valmis. Kahvisponsoroinnit käytetään ensisijaisesti Ylistön
kahvikuluihin. Jos rahaa jää, niitä voidaan käyttää myös Mattilanniemen kahvikuluihin.
Jos menoja onkin enemmän, maksetaan ne puoliksi Fyysikkokerhon kanssa. Markus
selvittelee avainten tilanteen ja miten lukollinen kaappi saadaan käyttöön.
13. Syksy ja fuksit
A. Varaslähtöpiknik
Sovitushaalarit saapuivat ajoissa. Tapahtumassa paistetaan makkaraa ja maissia, joita
on jo jääkaapissa sopokahvien jäljiltä.
Muita tarjoiluja varten budjetoidaan 30€.
Piknikille otetaan mukaan haalarintilauslomake, johon laitetaan selvästi esille, haluaako
henkilö tilata Ynnän vai Tiltin haalarit.
B. Nimenhuudot
Järjestetään 3.9. kello 10.00 fysiikalla, salissa FYS1 (hallitus paikalle viimeistään 9.45) ja
sieltä suoraan Mattilanniemeen matematiikan ja tilastotieteen nimenhuutoon. Kaikki
hallituslaiset haalarit päällä paikalle. Jokainen kertoo omasta roolistaan lyhyesti ja
Markus kertoo lisäksi yleisesti Ynnästä.
C. JYYn uusien ilta
Järjestetään 5.9. Hallituslaisia paikalle, jos vain pääsee tulemaan!
D. Ynnän esittely fukseille
Markus selvittää ja ilmoittaa ajankohdista. Todennäköisesti järjestetään siten, että
matematiikan ja tilastotieteen fuksiryhmät käyvät opiskelijatilassa ensimmäisenä päivänä
ja fysiikan puolella käydään vierailemassa ensimmäisen viikon aikana.
E. Fuksipassi
Fuksipassit ovat saapuneet, löytyvät nyt toimistolta. Jaetaan uusille opiskelijoille
nimenhuudossa.
F. Sivuaineinfo
Järjestetään 12.9. alkaen kello 16.15. Puhujia on useita, mutta Ynnän hallitus ei
esittäydy tänä vuonna sivuaineinfossa vaan esittelyt hoidetaan jo aikaisemmin.
G. Känny
Tiedottajan vastuulla on kasata tiimi hoitamaan Kännyn toteutus.
H. Fuksiaiset
Järjestelyt ovat kunnossa, JES ry on tulossa pitämään rastia ja muille halukkaille
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rastinpitäjille on jo lähetetty sähköpostia. JESSE ry on menossa todennäköisesti
pitämään Linkin fuksiaisiin rastia ja Ynnä voisi mahdollisesti käyttää myös heidän rastia.
Viime vuoden fuksivastaava Kiril on ilmoittanut voivansa auttaa järjestelyissä, jos Veikko
tarvitsee apua.
I. Muut
Ainejärjestötilakierros oli toimiva viime vuonna. Tämän voisi esimerkiksi fuksivastaava
koordinoida ja käyttää apunaan tutoreita.
Pidetään 5 minuutin kokoustauko.
14. Yhteistyökuviot
A. Loimu
Sopimus valmistuu pian. Luonnos nähtävissä Drivessä.
B. TEK
Sopimus tehty, löytyy punaisesta kansiosta (ja Drivestä). Saamme 300€
kahvisponsorointia.
C. Jäsenetujen päivitys
Umpeutuvat sopparit pitää päivittää.
D. Muut
Sponsorointisopimuksia kaivataan lisää.
15. Ynnä
A. Kehy-haalarimerkki
Tilattu on, Laura hakee ne huomenna postista.
Budjetoidaan 218,45€ haalarimerkkejä varten (hyväksytty sähköpostiäänestyksellä).
B. Jäsenistöcolleget feat RIVA Clothing
Olli hoitaa asiaa.
C. Hallituscolleget
Siirretään projekti seuraavaan vuoteen.
D. Muut
Laulukirjat lähtevät tämän tiedon mukaan tilaukseen syyskuussa.
Budjetoidaan näihin 4000€.
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16. Kopoasiat
A. Fysiikan Ratkomon aloitus
Alkaa syksyllä, seurataan miten etenee.
B. Muut
Ei muuta.
17. Sopoasiat
A. Kesän sopotapaamiset
Iso osa kävijöistä ei ollut ynnäläisiä, eli tenttipäivä ei välttämättä ole paras ajankohta
sopokahvien järjestämiseen. Lisäksi kahvien yhteyteen on helpompi ottaa asiaa, kun
niitä ei järjestetä aulassa vaan esimerkiksi opiskelijatilassa. Kahvittelijoilta tuli kaiken
kaikkiaan kiitosta.
B. Muut
Sopovaliokunnat alkavat syksyllä ja Marjavaara aikoo olla paikan päällä.
18. Kv-asiat
A. Muut
Ynnälle tulee 11 Kv-opiskelijaa. Marjavaara aikoo olla yhteydessä muihin Kv-tutoreihin ja
Ynnäkin voi osallistua toimintaan syksyn aikana.
19. Tapahtumat
A. Kesätapaaminen
Tapaaminen oli aika suosittu, jatkossa tila voi alkaa käymään aika pieneksi. Ensi
vuodelle toivottiin enemmän ohjelmaa. Lettujen lisäksi voisi olla myös jotain muuta
pientä tarjottavaa.
B. Passionilta & Ynnävisa
Järjestetään Semmareiden konsertin ja rehtorin vastaanoton jälkeen.
Budjetoidaan 18€ ynnävisan palkintoon.
C. Peerbong turnee
Järjestetään ensimmäisen viikon torstaina ennen poikkareita Metallin saunalla.
Budjetoidaan tilan vuokraan 80€.
D. Syksyn poikkarit
Ynnän kanssa poikkareille lähtee Fokus, Emile ja Radikaali. Tapahtuma löytyy jo
Facebookista ja se sai heti paljon kiinnostusta osakseen.
Jaetaan Facebookissa myös keskiviikon poikkareita.
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E. Syksyn merkkimarkkinat
Ynnä on ilmoitettu paikalle. Tapsat kysyvät onko Huttu edelleen halukas hoitamaan
tämän.
F. Matlu baarikierros
Uutena systeeminä tänä vuonna on kolme eri reittivaihtoehtoa.
G. Fuksisitsit
Järjestetään yhdessä Emilen kanssa teemalla ekaluokka. Pollari toimii Ynnän
toastmasterina (mahdollisesti lisäksi Reetta tai Niko). Ilmoittautuminen aukeaa jo
huomenna Ynnän sivuilla, joten mainosta fuksiryhmiin!
H. 3miot
Ekoissa 3mioissa teemana samoin ekaluokka kuten sitseillä.
I. Fuksisauna
Kaijalanniemi on varattu ja busseja on jo kyselty. Niko ajaa läffän paikalle ja Reetta
kyselee laitokselta sponsorointia.
Olvijuoksuun joukkueet: matematiikka, matematiikan opettajat, fysiikka, tilastotiede,
hallitus, tutorit, dinosaurukset ja vaihtarit.
Budjetoidaan 270€ busseihin.
Budjetoidaan 55€ tarjoiluihin.
Budjetoidaan 100€ olvijuoksuun.
Budjetoidaan 100€ tilan vuokraan.
J. Jkl excu
Yrkät hoitaa tänä syksynä.
K. Työelämäsauna
Loimu, TEK ja Maol -puhujat hoidetaan paikan päälle (jokaisen järjestön yhteyshenkilö
hoitaa). Kiril koordinoi tapahtuman järjestämistä. Päivämäärä pitää vielä sopia, tapsat
auttavat tässä. Järkevin sauna on varmaan Opinkivi.
L. Teatterikäynti
Stimuluksen kanssa mennään teatteriin, Laura hoitaa.
M. Muut
Jouluristeilystä ei ole vielä kuulunut enempää.
Kauppakadun approille Ynnä hankkii 150 lippua.
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Budjetoidaan 1500€ lippujen ostoon.
20. Liikunta
A. Liikuntavuoro
Radikaalin kanssa on haettu sekä yhteistä että erillisiä liikuntavuoroja. Päätöstä ei ole
vielä tullut. Liikuntavuorot alkavat päätöksen saapuessa.
B. Syysvaellus
Liikuntavastaava voi ottaa tästä koppia. Kohde-ehdotus on esimerkiksi Taitajantaival.
C. Syksyn liikuntakokeilut
Ynnällä on jäsenetu boulderpajaan, sinne voidaan siis ainakin tehdä lajikokeilu. Muita
lajikokeiluehdotuksia ovat uimahypyt, tankotanssi ja frisbeegolf. Nea ehdottaa, että
jokaiselle kuukaudelle voisi syksyllä ottaa yhden uuden lajikokeilun.
D. Muut
Ei lisättävää.
21. Sauna
A. Kesän vuokrat
Sekä Edufuturan että Jamkon saunavuokrat menivät kesällä hyvin.
B. Muut
Juuriharjalla saisi hinkattua lattia puhtaammiksi. Läffään liittyvät projektit (esim. lauteiden
kunnostus) olisi hyvä toteuttaa aikataulun puitteissa ennen talven tuloa. Läffän
mainostusta voisi lisätä, sillä sen vuokraamisesta on ollut paljon kiinnostuneita.
Budjetoidaan harjaan 30€.
22. Hankinnat
Ei hankintoja.
23. Ylimääräiset budjetoinnit
Ei budjetointeja.
24. META
Drivestä löytyy pöytäkirjakansiosta kevään kokousaktiivisuudesta tilastot. Käykää hallituslaiset
katsomossa, miten tuli kokouksissa oltua paikalla.
Jäsenistön ehdotuksesta selvitetään karaokeillan mahdollista toteutumista.
Pollarin työnjälkeä voi käydä katsomassa tapahtumakuvissa.
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25. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 7.9.2018 klo 15.00 luokassa MaD206.
26. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala päätti kokouksen nuijallaan klo 18.03.
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2018
Kokouksen puolesta

__________________________
Markus Kulmala
Puheenjohtaja

_____________________________
Sauli Räihä
Sihteeri
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