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Hallituksen kokous 3/2020  
Aika: 5.2 klo 16.15 
Paikka: Ag C222.1 
 
 

Hallitus:  Läsnä: 

Onni Hinkkkanen 
Tomi Haapamäki 
Miro Arvila 
Niko Kankkonen 
Erika Kannisto 
Lauri Kauhanen 
Jyri Kohvakka 
Mikko Lanki 
Milla Männikkö 
Sara Peltoluhta 
Nio Piri 
Lauri Ruuttunen 
Mikko Röyskö 
Mirva Toivio 
Valtteri Iso-Rautio 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
- 
- 
x 
x (Saapui kohdassa 14l) 
x (Poistui kohdassa 8.) 
x 
x 
x 
x 
- 
x 
x 
Hallituksen ulkopuolinen (Poistui kohdassa 8.) 
 

 
1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen avasi kokouksen ajassa 16.15. 
  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 

3. Sihteerin valinta 
Valitaan sihteeriksi Tomi Haapamäki. 
 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen 2/20 pöytäkirja muutoksitta. 
 

5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla: 
Lisätään kohdat 11k: Laskiainen, 8: JANO ry:n esittäytyminen, 9: Toimihenkilöt, 10: 
Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen, siirretään muita kohtia tarpeen mukaan. 
Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus Valtteri Iso-Rautiolle 
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6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 

Laskiaisen 100 ensimmäistä lippua meni minuutti ja neljäkymmentäyksi sekuntia ja 
puolessatoista tunnissa kaikki menivät. Jäällä käveli ihminen, jonka seurauksena 
pohdittiin suomalaisuutta. Ihminen pääsi turvallisesti jään yli. Nio aloitti kendon, koska 
Mirva puhui siitä liikaa. Polvilumpiot on kivoja. Todettiin, että polvilumpiolla ei ole 
funktiota. Jyri kaatoi kahvit ohi suusta. 
 

7. Jäsenet 
Yksi uusi jäsen, hyväksytään jäseneksi. (Liite 1) 
 

8. JANO ry:n esittäytyminen 
JANO ry:n puheenjohtaja Valtteri Iso-Rautio esittäytyy. JANO ry:n täysin uusi hallitus 
haluaa laajentaa toimimista. Iso-Rautio puhuu JANO ry:n puolesta opettajille tärkeistä 
asioista, kuten opettajan virasta, tuntiopettajuudesta, palkasta ja tehtävistä työtunneista. 
JANO pystyy avustamaan näissä asioissa. Tällä hetkellä vähän yhteyksiä Ylistölle ja 
Mattilanniemeen. Iso-Rautio pyysi apua tiedon levittämisestä opettajaopiskelijoille 
suunnatuista tapahtumista Ynnässä (esim. pre-talvipäivät). OAJ puhuu opettajan 
palkasta, mutta yliopisto ei kerro siitä käytännössä mitään. Iso-Rautio kertoi myös 
valmistumisen jälkeen JANO:n ja SOOL:in jäsenyyksistä. JANO:n jäsenyys vaadittava 
työttömyyskassaan. Pohditaan nousi ilmi myös opettaja-kopon tehtävä hallituksessa. 
JANO:n jäsenenä pääsee edustamaan SOOL:ia. Hallitus yleisesti oli positiivisella 
asenteella ehdotuksista.  
Palataan kohtaan 5. 
 

9. Toimihenkilöt 
Aleksi Harmoinen nimetään potentiaalikuoppavastaavaksi. 
 

10. Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen 
Tilinpäätös oli esityslistan liitteenä, ja miinuksella oli. IntegraatioFest ja hyväntekeväisyys 
syinä. Hyväksytään tilinpäätös. 
 

11. Pienten sektorien kuulumiset 
Milla: Ynnääjät sähköpostilistalla lopussa eroaminen ja sen sellaiset vain suomeksi, 
pitäisi olla myös englanniksi. Instagram story tapahtumainfo pitäisi myös olla suomeksi ja 
englanniksi, tällä hetkellä vain suomeksi. Hallitus on sitä mieltä, että olisi hyvä. Mirvalle 
onnistuu tapahtumainfojen järjestäminen myös englanniksi.  
Onni: Rahiksen pankkikortti toimii nyt.  
KEHY: Kirppistapahtuma, Ynnä kiinnostunut, nollabudjetti tapahtuma? 
Ympäristövastaava: Ympäristöstrategia saattaa tulevaisuudessa olla vaatimus 
järjestöavustukselle tai osalle siitä. (Isompiin) tapahtumiin biojätepusseja, etenkin 
piknikin kaltaisissa tapahtumissa. Lisätään Ynnän jäsenille kirppari ja kierrätys tietoa. 
Nio: Lahjoitus onnistunut, mainitaan asiasta. 
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Webmaster: Nettisivut pyörii vielä. Sähköpostien käyttäytymistä ei ymmärretä, sillä noin 
50 sähköpostia lähettämättä. Syystä ei ole tietoa, minkä takia näin tapahtuu, eikä niistä 
ole lokia mitkä sähköpostit ei ole mennyt. Lähetetään kaikille ilmoittautuneille uusi lasku, 
johon maksaa jos ei ole aikaisempaa laskua saanut.  
SOME: Muiden ainejärjestöjen storyssa “viikon porkkana” ja kyseisen viikon tapahtumien 
hypettäminen. Lanki: Yleisölle helpompaa, ja tulee helpommin luettua. Onni nosti 
esimerkin: Viikon “hilpein” asia. SOME jatkuu: Vakituinen tausta viikkotiedotteille, jotta 
tietää nopeasti mistä on kyse. Mirva kysyy Kauhaselta taustojen suunnittelusta. 
Tiedottamista myös esimerkiksi JYY:n tapahtumista ja kulttuuritapahtumista. 
 

12. Tutorrekry 
Tiia-Riikalta postia tutorrekrystä, Onni ehdotti asian ilmoittamisesta viikkotiedotteessa. 
Kannustetaan lähtemään sitä kautta toimintaan mukaan, kertoen mitä siitä hyötyy. Mirva 
ehdotti infoamista myös somessa, kannatettiin ajatusta. 
 

13.  Potentiaalikuopan viihtyvyys 
Kommentteja hallitukselta potentiaalikuopan viihtyvyydestä ja koosta: 
Milla: Iha ok, mut tarvitaan lisää potentiaalia, eli lisää tilaa. Aina kun käy siellä, se on 
täynnä. Istumapaikkoja on, mutta pöytäpaikkoja ei ole tarpeeksi. Eri muotoinen pöytä 
olisi hyvä. Isompi kahvinkeitin tai toinen kahvinkeitin tarpeellinen. Mirva lupautui viemään 
“Mokkamaisterin”. 
Mikko Lanki: Hyvä tila, mutta enemmän neliöitä tarvitaan. Suuri osa tilasta menee 
pöydälle. Plussaa siitä, että se on seurustelupöytä, eikä demopöytä.  

 
14. Tapahtumat 
a) Sopokahvit 

Mikko Röyskö piti sopokahvit. Ei hirveästi kävijöitä. Taulu oli aika täynnä, mutta sisältöä 
ei niin paljoa kuin ennen. Haukuttiin fysiikkaa ja pedagogisia taitoja. Seuraavat 
sopokahvit mahdollisesti tämän kuun aikana. 

b) Baarikierros 
Baarikierroksella oli reilusti porukkaa. VENN:issä oli JAMKin tapahtuma samaan aikaan, 
tungosta siellä.  

c) Haalarimerkkien ompelu 
Oli. Meni hyvin. Vähän porukkaa. Oli ihmisiä, jotka ei käy muissa tapahtumissa ja yksi 
tuli vain sen takia yliopistolle, koska oli tapahtumana ompelua. 

d) JM-kyykkä 
Jälkibudjetoitavaa: 19,95€ spraymaaleihin, hyväksytään. 17€ Siitarin palkkiopulloon, 
hyväksytään. Ei saunaa, ei paljua. Paljon porukkaa omien karttujen kanssa. 
Tamperelaiset halusivat saunaan ja olivat pettyneitä lopputuloksesta. 14 joukkuetta 
kilpailemassa. Jäätiin plussalle tapahtumasta. Jyri tiedustelee Linkiltä, että haluavatko 
korvausta MM-kyykkä paikasta. 
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e) 3miot 
Oli. Myytiin loppuun kaikki liput 3. myyntipäivänä. Seuraavat 3miot: Magnetic after ski 
20.2.2020, budjetoidaan 196€, kannatetaan ja hyväksytään. 

f) Fuksisauna 
Oli. Oli porukkaa noin parikymmentä. Pelattiin pelejä ja saunottiin, ja ei ollut pelkästään 
vakionaamoja.  Budjetoidaan 120€ opinkiven vuokraan ja tarjoiluihin 17,83€, 
kannatetaan ja hyväksytään. Lanki: Ehkä parempi järjestää muuna päivänä kuin 
maanantaina. Hallitus totesi, että oli viikko täynnä. 

g) Helmikuun karaoke 
Oli. noin 15-20 henkilöä osallistui. Muitakin ihmisiä oli reilusti, mutta ei liikaa. Ynnälle ei 
ole ongelma, jos on muitakin paljon. 

h) MatLu-keilaus 
Huomenna. Hollywood Bowlingissa, 16€/rata hinta, Syrinx vastuulla tapahtumasta. 
Penkkaripäivä. 

i) MM-kyykkä 
Tapahtuu. Ynnällä ei ole kyytejä. Linkiltä ehkä saadaan paikkaa busseista. Kutsuttiin 
Luupin saunalle, jos päästään paikalle.  

j) Ystävänpäivätapahtuma 
Tulossa 12.2 Metallin sauna ja kokoustila. Budjetoidaan 310€ saunan vuokraan ja 
tarjoiluihin/järjestelyihin, hyväksytään. Tunkeudutaan mahdollisesti Esciin jatkoille. 
Saunaa, twisteriä, pelejä ja halipasseja. Priorisoidaan tulevaisuudessa Opinkiveä 
saunatapahtumiin edullisuuden vuoksi. 

k) Laskiainen 
Budjetoidaan 2670€ tapahtumaan, hyväksytään. Tapahtumasta jäädään voitolle, ellei 
ihmeitä tapahdu. Pohditaan tulevaisuudessa laskiaisen mahdollisuuksia tuottaa rahaa 
esimerkiksi nostamalla lipun hintaa. Viisi bussia, paljon porukkaa tulossa. Paljuja, 
poreammeita, ja samat tilat kuin viime vuonnakin. Tapahtuman päivämäärä 19.2. Ylistön 
yllärit esiintyy tapahtumapaikalla. Ynnällä on yksi lipunmyynti vuoro jatkoilla 
MatLu-rotaation mukaan.  

l) Muut 
Ynnän verenluovutus alustavasti 2.3 maanantaina. Nio tiedustelee veripalvelusta, että 
onko OK kyseinen päivä. 
JyväsMetroon Ynnän oma lippukanta. 
Ensi maanantaina ilmainen järjestöaamiainen Ilokivellä 9-11. Ilmoittautuminen sulkeutuu 
perjantaina. 
HV-mökki beer pong pöytä oli Syrinxin, ja nyt se on rikki. Ynnä korvausvelvollinen. 
Syrinx tarjoaa mahdollisuuden korjata pöytää, keskimmäinen jalka vääntynyt. Onni tutkii 
pöydän korjaamista. Pohditaan myöhemmin, että miten asia hoidetaan. 
Pidetään viiden minuutin kokoustauko klo 17.50 
 

15. Liikunta 
a) Liikuntavuoro 

Tiistaina. Veikko pitää vielä näitä, mutta vastuu on siirtymässä. Hermunen alkaa 
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jossain vaiheessa pitämään vuoroja. Valtikanhaltijan vaihdos ei vaikuta 
liikuntavuoroon. 

b) Kiipeily 
Ei tapahdu tällä aikataululla. Hermunen selvittelee mahdollisuuksia 
myöhemmäksi, mutta ei tietoa. 

c) Laskettelu 
14.2. rinnelipun hinta 15€, välinevuokraus 27€. Omakustanteinen tapahtuma. 
Ilmoitettu tapahtumasta hyvin. Hotelli: Trivago. 

d) Muut 
Ei ole. 

16. Toimikunnat 
a) Approtoimikunta 

Torstaina kokous. Baari sopparit hyvissä holleissa, grafiikat hyvissä holleissa. Päästään 
pian tilaamaan. 

b) Vujutoimikunta 
Nimetään Onni Hinkkanen, Juho Reiman, Mikko Lanki ja Saara Rahkola 
vujutoimikunnan jäseniksi. Paikkaehdotus Savutuvan Apajan tarjos, mahtuu max 120. 
Tarjouspyyntö myös laitettu Villa Jääskelälle, jossa oli 50-vujut. Kiril asetti kysymyksen, 
että 120 vai 150 ihmistä vujuille. Hallituksen mukaan 150 on realistinen tavoite, mutta 
120 voi onnistua myös. Vujutoimikunta voi käyttää omaa harkintaansa. Kunniamaininnat 
ja mahdolliset -jäsenyyksiä olisi ehkä hyvä myöntää, mutta ei ole kriittistä miettiä nyt. 
Pohdittiin vuoden luennoitsija ja assari palkinnon myöntämistä vujupikkujouluilla versus 
vujut. 
 

c) Muut 
Henkilökalenterista näillä näkymin lukuvuosikalenteri. Kalenterin tuottaminen etenee. 
 

17. Sopo- ja Koposysteemit 
a. Sopoasiat 

Nea puhui viime syksynä hyvisten ja ainejärjestöjen välisestä toiminnasta. Juha 
Lehrbäck sopii tapaamisesta MatLu-sopojen kanssa. MatLu-hyviksiä 
ilmoittautunut hyvin. Etenee ehkä.  
 
 

b. Kopoasiat 
UVK-moduulin palautteesta vaikutelma, että olivat tosissaan asioista. Yrittävät 
kehittää toimintaa. Viime kokouksessa käytyjä fysiikan ongelmia katsotaan, että 
mitä asian eteen tehdään. Ongelma on ollut useampia vuosia ilmi. Pohditaan, 
että otetaanko yhteyttä JYY:lle tai medialle. Kursseilla ei ole välttämättä 
ohjauksia. Kiihdyttimessä kanssa sormi suussa, sillä ei tarpeeksi korkeatasoista 
apua saatavilla. Sähkömagnetismin luennoitsija ei osaa auttaa 
sähkömagnetismin demoissa. Viime viikon sähkömagnetismin demojen 
mallivastaukset olivat 29 sivua pitkät (kuusi tehtävää, joista yksi oli simulaatio). 
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Kysyttiin, minkä takia ei ole kiihdyttimessä apua, ohjattiin tulemaan toimistoon 
kysymään apua, joka ei ole järkevä ratkaisu. Ei saa apua tehtävissä, vaikka 
menee henkilökohtaisesti kysymään. Lupauksia kiihdyttimeen osallistumisesta ei 
pidä. Tehtävissä pitää osata käyttää tekniikkaa, jotka eivät ole käytännöllisiä.. 
Otetaan yhteyttä JYY:n kopoasiantuntijalle, sillä mitään näkyvää ei ole 
tapahtunut. Kyselyä jäsenistölle myöhemmin mahdollisista ongelmakohdista 
matematiikalla ja fysiikalla, joita ei tullut välttämättä ilmi nyt. Toistetaan viime 
vuoden kyselyä.  
TL:DR; Pedagogiikan taso ei ole sitä, mitä sen pitäisi olla yliopistolla. Ilmapiiri: 
Luennoitsijat ovat enemmän tutkijoita. 
 

18. Yrityssuhteet 
a. Hallitushupparit 

Hinta tänä vuonna näillä näkymin korkeampi. Nykyinen hinta naisten malli noin 
27,1€ ja miesten malli 30,7€. Pitää miettiä, että halutaanko lisää sponsoreita 
ollenkaan. Pohditaan, että sponsoroidaanko Ynnän rahoista 5€ per huppari. 
Onnin puolesta voidaan kysyä myös Cameleon painolta tarjouspyyntöä. 
Hallitushupparin sopiva hinta hallitukselle on 25€. 
 

b. Tree amigos 
Puhelimia kerätty 2 potentiaalikuopalla, 7 origolla. Tarpeeksi hyväkuntoisesta 
puhelimesta annetaan lounaslippu ja haalarimerkki, mutta hyväkuntoisen 
puhelimen määritelmä on epäselvä. Yrkkäkansioon drivessä ohjeistus 
hyväkuntoisen puhelimen määritelmästä. Kysytään Tree amigosilta lisää 
sähköpostilla asiasta. 
 

c. Muut 
Casio sponsori Ynnän sivuille 200€, hyväksytään. Lanki ja Miro katsovat Resinan 
ja Teerenpelin soppareita. Resinan soppariin paremmat edut.  
 

19.  Edustukset 
a. Muut 

Ei ole. 
 

20. Sauna 
27.2.-29.2. Instanssiin linkille, 6.3. Ella Korhoselle. Kiril hakee puita lisää, jotta ne 
riittävät. Kiril hoitaa, saadaan rahaa.  
 

21. Budjetoinnit 
a. Tree amigos -ruokaliput 

Budjetoidaan 52€ ruokalippuihin, hyväksytään. 
b. Muut 

Budjetoidaan 0,47€ lisää hyväntekeväisyyteen valuuttakurssimuutoksien takia, 
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hyväksytään. Budjetoidaan 918,55€ new year new me -sitsit, hyväksytään. 
 

22. Hankinnat 
 

a. Muut 
Tarrat tuli, lasku tulee perässä, budjetoidaan kun tulee. 
 

23. META 
Millalla on oof-metaa 
Röysköllä ei vieläkään ole metaa. 

 
24. Seuraava kokous 

Pidetään seuraava kokous 17.2. kello 16.15. 
 

25. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen päätti kokouksen kello 18.50 hakaten 
vasaralla pöytään raivokkaasti.. 

 
Liitteet 

1. Uudet jäsenet ajalta 22.1.-5.2.2020 
2. Kokouksen 3/20 budjetoinnit 

 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2020 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Onni Hinkkanen Tomi Haapamäki 
Puheenjohtaja Sihteeri 


