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Hallituksen kokous 14/2018  
Aika: 1.lokakuuta klo 16.15 
Paikka: Agora C134 
 
 

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 
 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x  
x  
x 
x, (poistui kohdassa 19.M) 
x, (saapui kohdassa 13.B) 
x, (saapui kohdassa 4, poistui kohdassa 22) 
- 
x 
x 
x, (saapui kohdassa 4) 
x, (saapui kohdassa 11) 
x 
- 
 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala avasi kokouksen klo 16.23. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Sauli Räihä toimii sihteerinä. 
 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen 13/18 pöytäkirja muutoksitta. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksitta. 
 
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Kulmala menee edustamaan varadelegaattina luonnontieteilijöitä SYLin liittokokoukseen.  
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7. Jäsenet  
Hyväksytään uudet jäsenet ajalta 19.9.2018-30.9.2018, 8 henkilöä. Lista jäsenistä erillisenä 
liitteenä. 
 
8. Edustukset 

A. Emile ry 45v 
Kulmala ja Kankkonen lähtevät edustamaan Ynnää. 
Budjetoidaan 115€ edustuskuluihin.  

  
B. Muut 
Ei muuta. 

 
9. Loimu, Tek, Sfmo, Jano, Maol, Titol & Ml-op yhteyshenkilöiden ilmoitusasiat 
Ei uutta. 
 
10. Lokakuun iltakoulu aiheesta X 
Aiheena hallituksen markkinointi ja uusien opiskelijoiden motivointi järjestötoimintaan. 
Järjestetään 9.10. klo 16.15-18.30. Paikkana Rentukan kerhotila Kortepohjassa. 
 
11. Laulukirjat 
Myydään laulukirjoja ennen tapahtumia ja esimerkiksi sitsi-ilmottautumisten yhteydessä. 
 
Myydään laulukirjoja ennen Kasitsejä 10.10. aikoina 11.45-12.15 ja 13.45-14.15. Nämä 
myyntiajat hoitavat Kulmala, Kankkonen ja Sanasvuori.  
 
Samoina kellonaikoina laulukirjoja myy 17.10.Kulmala ja Laitinen. 
 
12. Syksy ja fuksit 

A. Känny 
Miksu tietää tästä. 

 
B. Fuksiaiset 
Fuksiaisissa oli paljon hyvää, esimerkiksi uusi venerasti sai paljon kehuja.  
 
Parannettavaa ensi vuodelle: tukkihumalalle katsotaan parempi paikka (vielä isompi 
kaistale nurmikkoa) ja lisäksi yksi keskustan rasteista oli ollut liian lähellä asuintaloja.  
 
Rastinpitäjille selkeä ohjeistus käyttäytymismallista. 
 
Tehdään fuksiaisista palautekysely. Marjavaara hoitaa kysymykset ja Manninen 
lomakkeen teon. 

 
Loppu viini käytetään haalarinkastajaisiin. Selvitetään sen määrä. 
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C. Muut 
Fysiikan laitos oli järjestänyt yhden labravaihtoehdon samalle ajankohdalle fuksiaisten 
kanssa. Tämä ei ollut pakollinen, mutta ensi vuonna voitaisiin varmistaa, ettei kukaan 
joutuisi jättämään kyseisestä syystä fuksiaisia väliin.  

 
13. Yhteistyökuviot 

A. Uudet jäsenedut 
Fafas Jyväskylä, Konehuone (uusittu), Unwritten. 

 
Varmistetaan jatkossa, että jäsenedut ovat varmasti voimassa ja toimivat ennen kuin 
niistä ilmoitetaan jäsenistölle. 

 
B. Muut 
Marjavaara ja Kulmala selvittävät Resinan tilanteen.  

 
14. Ynnä 

A. Jäsenistöcolleget feat RIVA Clothing  
Olli hoitaa.  
 
B. Muut 
Tehdään opiskelijatilojen henkilökohtaisille kahvikupeille inventaario, merkataan ne ja 
kaikki käyttämättömät laitetaan yhteiseen käyttöön. Myös kahvin keittämiselle (pöytien 
pyyhkiminen, pannun peseminen yms.) selkeämpi ohjeistus esille.  
 
Fysiikan laitoksen opiskelijatilaan nimikoiduille kahvimukeille oma hylly ja selvitetään 
mikron sijainti. 
 
Näistä toimistovastaaville tietoa. 
 
Yritetään saada fysiikan laitoksen opiskelijatilaan toimistovastaava - Ynnääjiin viestiä 
hausta, mitä toimenkuvaan kuuluu ja toimihenkilön saamat edut. Kulmala ilmoittaa tästä 
ajatuksesta fyysikkokerholle ja selvittää, onko heidän mahdollista etsiä kyseiseen pestiin 
sopiva henkilö. 

 
15. Kopoasiat 

A. Kiihdytin 
Kiihdyttimestä enemmän julisteita laitokselle. Tällöin saadaan tieto paremmin perille 
opiskelijoille. 
 
B. Muut 
Ynnääjille, erityisesti fysiikan opiskelijoille, kysely fysiikan tenttiarkistosta. Jos opiskelijat 
kokevat sen tarpeelliseksi voidaan kutsua koolle laitoskokous. 
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Muistutetaan, että uusikin koulutussuunnittelija päivittää matematiikan ja tilastotieteen 
laitoksen tenttiarkistoa. Saksman hoitaa tämän.  

 
Budjetoidaan 35€ eläkkeelle jäävän koulutussuunnittelijan lahjaan. Kulmala hoitaa lahjan 
hankinnan.  

 
16. Sopoasiat 

A. Dagen efter sopokahvit 
Ihmisiä oli mukavasti paikalla. Fyysikkokerho voi mainostaa seuraavia Ylistöllä 
järjestettäviä sopokahveja. Sopo voi jatkossakin tarjota tapahtumia seuraavina päivinä 
vitamiiniporetabletteja.  

 
B. Muut 
Marjavaara lähettää soposähköpostia ja päivittää nettisivuille ajankohtaisempia aiheita.  

 
17. Kv-asiat 

A. Muut 
Mennään 9.10. laulamaan karaokea. Eventtiä tulille. Marjavaara on luonut Fb-ryhmän ja 
koittaa saada sen ennen karaokeiltaa käyttöön. 

 
18. Syksyn matalan kynnyksen tapahtumat 
Ehdotuksia: 
Haalarien saavuttua merkkien ompelulle ilta.  
Pihapeli-ilta. 
 
Voidaan pohtia esimerkiksi tapahtumien ajankohtia, huomioidaanko nykyisessä 
tapahtumatarjonnassa perheelliset ynnäläiset. 
 
Jatketaan ideointia iltakoulussa. 
 
19. Tapahtumat 

A. Lautapeli-ilta 
Budjetoidaan 20€ tarjoiluihin. Tuokaa hallituslaiset pelejä, vaikka ette itse tulisikaan 
paikalle.  
 
B. Fuksisauna 
Ensi vuonna voidaan hoitaa saunavuorojen rytmitys paremmin nähden paluukyyteihin. 
Lisäksi bussikuskeilta voidaan varmistaa, osaavatko he paikan päälle oikeita reittejä 
pitkin. Bussit voisivat mennä tapahtumaan tiiviimmällä aikataululla, tunnin sijasta 
esimerkiksi 40 minuutin ero lähdöissä.  
 
C. Jkl excu 
Yrkät hoitaa. 
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D. Kasitsit 
Hyvältä näyttää.  
 
E. Lanit  
Varmistetaan kytkimen toimivuus.  
 
F. ATK-YTP 
Ynnän osallistujat menevät Linkin kannan kautta.  
 
G. Teatterikäynti feat. Stimppa  
Osallistujia ei ole paljon. Markkinoidaan vielä tänään lisää ennen ilmoittautumisen 
sulkeutumista.  
 
H. Mielen kulttuuri - Mielenterveyspäivän seminaari  
Koponen hoitaa. 
 
I. Syksyn verenluovutus 
Huhta hoitaa.  

 
J. Työelämäsauna  
Puhujille päivämäärästä ja konseptista ilmoitus (Sanasvuori hoitaa).  
 
K. Laulusauna 
Kulmala hoitaa konseptin suunnittelun ja sen markkinoinnin. Muistetaan tässäkin 
laulukirjojen myynti.  
 
L. Haalarinkastajaiset & tutoroinnin päättäjäiset 
Fuksivastaava voi miettiä tutoreiden kanssa ohjelmaa. Järjestetään 22.11. Opinkivellä, 
jatkot kolmioilla. 
 
Budjetoidaan 120€ tilan vuokraan.  
 
M. Jouluristeily 
Todennetaan sähköpostiäänestyksen tulokset. Äänestyksessä oli 10 kyllä- ja 3 tyhjää 
ääntä. 
 
Tuetaan jouluristeilylle lähteviä Ynnän jäseniä seuraavasti: 

 
Sekabussin ja Ynnän bussin vetäjille (2kpl +2 kpl) sponsoroidaan ilmainen bussimatka 
eli yhteensä 94€. Tuetaan muita Ynnän bussissa matkustavia Ynnän jäseniä 3,5€/hlö, 
yhteensä siis 3,5€*59 = 206,5€. Yhteensä budjetoidaan siis 300,5€ bussien tukemista 
varten. 
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N. Paremmat pikkujoulut / vujut 
Kutsut kaikille MatLu-järjestöille, Linkille ja Emilelle. Lähetetään myös sähköpostiin 
matematiikan ja tilastotieteen sekä fysiikan laitoksen henkilökunnalle kutsu. 
 
Saksman ja Räihä hoitavat vuoden luennoitsija -äänestyksen. Päätetään, että vuoden 
luennoitsija ei voi olla tänä vuonna sama kuin viime vuonna, saadaan näin voittajiin 
vaihtelua. Lisäksi äänet painottuvat oman opiskeluvuoden mukaan siten, että kerroin on 
korkeintaan 7. Kyselyn aikataulu: marraskuun puolivälistä kysely jäsenistölle, tällöin 
vastausaikaa jää noin kaksi viikkoa. Edelleen voittajille ilmoittamisen ja juhlien väliin jää 
reilu viikko.  
 
O. Muut 
Oulun tietotekniikka kilta on ehdottanut Jyväskylän excursiollensa ajankohdaksi 19.10. 
Niko selvittää mahdollisen paikan varaamista ja onko Ynnän mahdollista isännöidä.  

 
20. Liikunta 

A. Liikuntavuoro 
Seuraavaksi korista. 

 
B. Syysvaellus 
Hyvää pöhinää. 
 
C. Ynnä vs Syrre futismatsi 
Kentän tilanne on vielä auki.  
 
D. Syksyn liikuntakokeilut 
Ultimatekokeilussa oli paikalla melko vähän porukkaa. Jatketaan silti kokeiluja.  

 
E. Muut  
Ei muuta. 

 
21. Sauna 

A. Korjaustalkoot 
Korjaustalkoot onnistuivat: penkit ja astinlauta hiottiin ja vahattiin uusiksi, ovi maalattiin. 
Budjetoidaan lisää 36,26€ korjauskuluihin. 

 
22. Hankinnat 
Ei hankintoja.  
 
Toimistotarvikkeet menevät omasta budjetistaan. 
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23. META 
Tutti ry:n vujuille tuli nyt virallinen kutsu.  
Budjetoidaan kahdelle hallituslaiselle illalliskortteihin 50€ per henkilö ja matkakuluihin 20€ per 
henkilö, lisäksi lahjaan 15€.  
 
Budjetoidaan siis yhteensä 155€ edustuskuluihin.  
 
24. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 15.10.2018 klo 16.15 salissa MaD259. Kokous pidetään avoimien 
ovien halkona.  
 
Budjetoidaan 20€ tarjoiluihin. 
 
25. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala päätti kokouksen nuijallaan klo 19:13. 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2018 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Markus Kulmala Sauli Räihä 
Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 
 


