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Hallituksen kokous 12/2018
Aika: 7. syyskuuta klo 15.00
Paikka: MaD248

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
Juho Siitari

Läsnä:
Puheenjohtaja
Sihteeri

x
x
x
x
x, (poistui kohdassa 18.E)
x, (saapui kohdassa 6, poistui kohdassa 19.A)
x
x
x, (saapui kohdassa 11.B, poistui kohdassa 19.A)
x
x, (saapui kohdassa 6, poistui kohdassa 19.A)
x, (saapui kohdassa 11.B)

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala avasi kokouksen klo 15.03.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Sihteerin valinta
Sauli Räihä toimii sihteerinä.
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen 11/18 pöytäkirja muutoksitta.
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla: lisätään kohdat 18.P. JES
Sunnuntaibrunssi, 18.Q. Syksyn verenluovutus ja 18.R. Jouluristeily.
Muita kohtia siirretään tarpeen mukaan.
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6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Fysiikan fuksit ovat olleet laitoksen järjestämällä retriitillä. Tapahtuma oli onnistunut ja uudet
opiskelijat ryhmäytyivät hyvin. Seuraavaksi päästään ryhmäyttämään fyysikoita myös
matematiikan ja tilastotieteen laitoksen uusiin opiskelijoihin.
7. Loimu, Tek, Sfmo, Jano, Maol, Titol & Ml-op yhteyshenkilöiden ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
8. Jäsenet
Hyväksytään uudet jäsenet ajalta 20.3.2018-6.9.2018, 96 henkilöä. Lista jäsenistä erillisenä
liitteenä.
9. Opiskelijatilat
A. Mattilanniemi
Ammattilainen tulee hoitamaan television kiinnittämisen. Pöydät ja toivottavasti myös
tuolit saadaan tietokoneiden saapuessa.
B. Ylisö
Lukkokaappi on nyt käytössä, hallituksen FB-ryhmässä löytyy sen käyttöohjeet.
10. Haalarit
Ennuste tässä kohtaa on, että haalaritilauksessa ei tulla jäämään tappiolle. Tähän mennessä
haalareita on jo tilattu hyvin, 58 kpl. Haalaritilaus päättyy 14.9. klo 14.00.
11. Syksy ja fuksit
A. Varaslähtöpiknik
Porukkaa oli hyvin paikalla ja ihmiset viihtyivät.
B. Nimenhuudot
Meni hyvin molemmilla laitoksilla ja saimme Ynnän esittelystä myös positiivista
palautetta.
C. JYYn uusien ilta
Tapahtuma oli onnistunut ja eri alojen uudet opiskelijat pääsivät näkemään toisiaan. Tila
oli ehkä hieman ahdas ja mukana olisi voinut olla enemmän yhteistä ohjelmaa.
D. Ynnän esittely fukseille
Sekä matematiikan että fysiikan fukseille esitellään maanantaina 10.9. Ynnää
vaikuttajana. Erityisesti käydään läpi Ynnän kopo- ja sopoasioita.
E. Fuksipassi
Lähtenyt hyvin käyntiin. Fuksipassin tiivistäminen pelkkään syksyyn vaikuttaa
onnistuneelta valinnalta.
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Jos kv-fukseillakin passi lähtee hyvin käyntiin, keväälle voidaan tilata passeja
englanniksi.
Veikko kokoaa seuraavan parin viikon aikana vielä fuksipassista infopaketin ja jakaa sitä
uusille opiskelijoille.
F. Sivuaineinfo
Uusille opiskelijoille voidaan korostaa sitä, että sivuaineinfo sisältää paljon hyödyllistä
tietoa, vaikka oman sivuainevalinnan olisikin jo tehnyt.
Kauppiksen puhujasta ei ole vielä tietoa.
G. Känny
Julkaisun ajankohdan tavoite on jouluristeily. Muistetaan tässä Loimun yhteistyö.
Ensimmäinen kokous Kännyyn liittyen olisi hyvä järjestää mahdollisimman pian.
H. Fuksiaiset
Karttakuviot menee tänä vuonna vähän uusiksi mutta Veikolla ja Kirilillä on tilanne
hallinnassa. Maanantaina ensimmäinen fuksiaiskokous.
Viime kevään kostajaisistakin viisastuneena, tänä vuonna käydään läpi myös
rastinpitäjien kanssa selkeämmin käytännön asioita ja rastien sisältöä. Rasteilla pitäisi
olla kaikille kivaa tekemistä riippumatta siitä, juoko alkoholia vai ei. Rasteilla ei
myöskään tulla painostamaan osallistujia minkään tehtävän suorittamiseen.
I. Muut
Ei muuta.
12. Yhteistyökuviot
A. Äänestys sallitaanko Loimun käyttää Facebook-ryhmää markkinointiin
Jätetään äänestys tässä kohtaa pöydälle.
B. Muut
Tapsatiimi voi miettiä keskenään, haluaako Ynnä järjestää jotain tapahtumaa
yhteistyössä Ilokiven kanssa. Asiasta päätetään sitten myöhemmin hallituksen
kokouksessa.
13. Ynnä
A. Kehy-haalarimerkin hinnan päättäminen
Myyntihinnasta menee kaikki tuotantokulujen jälkeen hyväntekeväisyyteen. Äänestetään
merkin hinnasta neljän ja viiden euron välillä. Äänestys suoritetaan käsiäänestyksellä.
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Hallituksen enemmistön päätöksellä kehy-haalarimerkkiä myydään hintaan 4€.
Myyntien kirjanpidossa pitää olla erityisen tarkkana.
B. Jäsenistöcolleget feat RIVA Clothing
Asia on Ollilla hoidossa.
C. Muut
Hallituspaitojen tilalle ei hankita muitakaan vastaavia asusteita.
14. Kopoasiat
A. Muut
Kopoasiat ovat kunnossa. Seuraaana maanantaina avataan fysiikan laitoksen ratkomo
Kiihdytin. Markus laittaa tästä infoa eteenpäin.
15. Sopoasiat
A. Muut
Syksyn sopokahvit järjestetään sekä Mattilanniemessä että Ylistöllä opiskelijatiloissa.
Ensimmäiset sopokahvit järjestetään molemmilla kampuksilla mutta jatkossa
kahvitellaan vuorotellen matikalla ja fysiikalla. Marjavaaralla on sopotoiminnasta hyviä
ideoita tulevan varalle.
Seuraavan vuoden budjettiin mietitään omat kulu- ja tuloerät sopolle.
16. Kv-asiat
A. Muut
Marjavaara kasaa kv-facebookryhmän, jonne voi liittyä kv-toimminnasta kiinnostuneet ja
tietenkin Jyväskylään tulleet vaihto-opiskelijat.
Marjavaara ehdottaa syksylle illanistujaisia, jonne tulisi paikalle kv-asioista kiinnostuneet
ynnäläiset, hallituslaiset ja vaihto-opiskelijat. Tällöin saataisiin vaihtarit lähtemään
jatkossa paremmin tapahtumiin mukaan kun heillä on enemmän tuttuja kasvoja.
Marjavaara katsoo tapahtumalle sopivan ajankohdan ja lähdetään sitten viemään asioita
eteenpäin.
17. Syksyn ekan iltakoulun aikataulu ja keskusteluaiheet
Syksyn ensimmäisen iltakoulun aiheeksi päätetään opiskelijatilojen toimivuus ja loppuvuoden
tavoitteet sektroeittain.
Myöhempiin iltakouluihin mahdollisia aiheita: uusien opiskelijoiden aktivoiminen järjestö- ja
hallitustoimintaan, varaston ja toimiston siivous ja inventaario.
Iltakoulun aikataulu doodletetaan tuonnempana. Paikaksi varataan Koasin kokoustila
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keskustasta.
Pidetään 3 minuutin ja 33 sekunnin kokoustauko.
18. Tapahtumat
A. Passionilta & Ynnävisa
Tapahtuma oli onnistunut, uusia opiskelijoita oli paljon paikalla. Siirtymä Semmareiden
konsertista visailuun tapahtui mallikkaasti ja tapsat hoitivat illan aikataulutuksen hyvin
vaikka tieto konsertin ajankohdasta tuli aika myöhään.
B. Peerbong turnee
Fuksien joukkue voitti turnauksen ja tämäkin tapahtuma oli onnistunut.
C. Syksyn poikkarit
Halukkaat pääsivät paikalle mutta esimerkiksi tiskijonot olivat pitkiä koska ainoastaan
yksi puoli oli auki. Ensi vuodelle Niko ehdottaa, että keksitään joku systeemi, jolla
saadaan etukäteen tietoa osallistujamäärästä. Esimerkiksi myydään lippuja ennakkoon
haalarimerkin kanssa tietyllä hinnalla.
D. Syksyn merkkimarkkinat
Hoidossa. Muistetaan kehy-merkin myynti sekä mainostus ja myös muutenkin
tapahtuman markkinointi.
Käsitellään välissä kohta 22.
E. Matlu baarikierros
Osallistujat saavat valita haluamansa reitin: terassit, paremmat oluet ja halvat hinnat.
F. Fuksisitsit
Pollari, Kankkonen ja yksi emileläinen ovat toastmasterina. Kaikki paikat menivät ennen
ilmottautumisen sulkeutumista.
G. 3miot
Lipunmyyntiajat löytyvät Drivestä. Hallitusmerkit menevät lipunmyyjille. Muistetaan laittaa
ig-stooriin myyntiajoista mainostusta.
H. Fuksisauna
Bussiasia ja laitoksen sponsorointi on hoidossa.
I. Jkl excu
Yrkät hoitaa ja jos eivät pääse itse exculle paikalle niin delegoivat tämän osuuden
eteenpäin.
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J. Työelämäsauna
Tapahtuma menee marraskuun alkuun, joku maanantai tai tiistai Opinkivellä. Kirilillä asia
hoidossa. Heti kun päivä varmistuu niin voidaan sopia puhujien kanssa.
K. Kauppakadun appro
Laitetaan sähköposti lipunmyynnistä uudestaan.
L. Nonagon-sitsit
Tapahtuman uusi nimi on Kasitsit. Budjetoinnit käydään seuraavassa halkossa.
M. Lanit
Pollari hoitaa. Budjetointeihin palataan tuonnempana.
N. Teatterikäynti feat. Stimppa
Infotaan teatterikäynnistä ennen ilmoittautumiskannan aukeamista. Itse esitys on illalla
20.10. Ynnäläiset ilmoittautuvat Stimpan kannan kautta. Sponsoria voi selvittää
esimerkiksi JYYltä.
O. Lautapeli-ilta
Tiistaina 2.10. Lillukassa tai Nanosaunalla sen mukaan, mikä on vapaana.
P. JES Sunnuntaibrunssi
Seuraava järjestetään 16.9. Markus hoitaa järjestelyt.
Q. Syksyn verenluovutus
Laura hoitaa. Järjestetään myöhemmin syksyllä.
R. Jouluristeily
Asia on hoidossa.
S. Muut
Laulusauna 14.11. Opinkivellä. Yhdistetään tähän työelämäsauna.
19. Liikunta
A. Liikuntavuoro
Haettu U2:lle sekä maanantaille että tiistaille. Vuoro ei ole vielä varmentunut.
B. Syysvaellus
Edellinen paikkaehdotus ei olekaan rengasreitti, joten unohdetaan se. Uusi ehdotus on
58km pituinen Hirvaankierros. Vaellus olisi hyvä olla viimeistään lokakuussa. Veikko ja
Laura voivat hoitaa ennakkoon, mutta lopulliset vaellukselle lähtijät saavat keskenään
sopia tarkemmat yksityiskohdat, esim. reitin.
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C. Syksyn liikuntakokeilut
Järjestämisen puolesta helpoimmat kokeilut olisi boulderointi ja keilaus Hollywood
bowlingissa.
D. Muut
Ynnän ja Syrinxin futisrevanssia on toivottu. Hiekkakentän sijasta olisi kiva saada
käyttöön nurmikenttä. Tämän pitäisi olla budjetinkin puolesta mahdollista.
20. Sauna
A. Muut
Ei muuta.
21. Hankinnat
Budjetoidaan 26€ kahteen mehukanisteriin. Markus hankkii nämä.
22. Ylimääräiset budjetoinnit
Budjetoidaan 55€ Leikolan plakaatiin.
Budjetoidaan 11,65€ JYY:n uusien illan tarjoiluihin.
Budjetoidaan Paina tästä -merkkeihin 373€. (500 kpl merkkejä.)
23. META
Ragecube pitää poistaa yhteistyökuvioista. Päivitetään vanhentuvat sopparit.
Pikkujouluihin halutaan Aktikitka paikan päälle ja ennen juhlia tanssikurssi.
Ynnä on mukana taas mielenterveyspäivän seminaarissa.
24. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 18.9.2018 klo 16.15 Mattilanniemessä. Markus ilmoittaa tilan
myöhemmin.
25. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala päätti kokouksen nuijallaan klo 17:48.
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2018
Kokouksen puolesta

__________________________
Markus Kulmala
Puheenjohtaja

_____________________________
Sauli Räihä
Sihteeri
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