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Hallituksen kokous 18/2018  
Aika: 26. marraskuuta klo 16.15 
Paikka: Agoralla AgC222 
 
 

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 
Mari Stenberg 
Juho Siitari 
 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x  
x  
x 
- 
- 
- 
- 
x, (saapui kohdassa 4) 
x, (saapui kohdassa 6) 
- 
x 
x 
- 
x, (poistui kohdassa 16.D) 
x 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala avasi kokouksen klo 16.21. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Sauli Räihä toimii sihteerinä. 
 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Ei hyväksyttäviä pöytäkirjoja. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksitta. 
  
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Jyväsjärvi on jäässä.  
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7. Jäsenet  
Hyväksytään uuden jäsenet ajalta 12.11.2018-25.11.2018, 1 henkilö. Lista jäsenistä erillisenä 
liitteenä. 
 
8. Approtoimikunnan koollekutsuminen 
Approtoimikuntaan tarvitaan puheenjohtaja ja muita tekijöitä. Toimikunta kutsutaan koolle 
ensimmäistä kertaa vielä tämän vuoden puolella 10.12. klo 16.15 Origossa. 
 
9. JYYn yleisavustuksen hakeminen 
Kyseessä avustuksen toinen osa. Kulmala hoitaa, mutta kysyy sitten tarvittaessa apua. Ollaan 
siis muut hallituslaiset kuulolla ja tavoitettavissa.  
 
10. Edustukset 

A. ML opiskelijayhdistyksen vuosikokous 
Pidetään kokoustauko klo 16.32-16.33. 
 
Vuosikokous järjestetään viikonloppuna 14.-16.12. Turussa. Ilmoittautumisaikaa on 9.12. 
asti, eli halukkaat saavat ilmoittaa itsestään siihen mennessä. 

 
B. Muut 
Kiril ja Niko lähtevät edustamaan Ynnää Luupin vuosijuhliin. 

 
Konkurssi järjestää pikkujoulut samana päivänä meidän kiitosillan kanssa - selvitetään, 
lähteekö meiltä edustajaa.  

 
11. Loimu, Tek, Sfmo, Jano, Maol, Titol & Ml-op yhteyshenkilöiden ilmoitusasiat 
Viime tiistailta Tekin kanssa hyvää pöhinää ensi vuoden kannalta. Esimerkiksi mahdollisista 
excursioista on ollut puhetta. Sisältö olisi samantyylinen, mitä tänä vuonna työelämäsaunalla ja 
excu järjestettäisiin Tampereella.  
 
12. Yhteistyökuviot 

A. Resina 
Nea tietää tästä.  

 
B. Muut 
Ei muuta.  

 
13. Kopoasiat 

A. Fysiikan tenttiarkisto 
Perinteisellä mallilla tenttiarkistoa ei todennäköisesti saada, mutta vanhoja tenttitehtäviä 
voitaisiin käydä jo kurssin aikana läpi, esimerkiksi viimeisten demojen yhteydessä. Myös 
Kiihdyttimessä voisi olla mahdollista käydä vanhoja tenttejä läpi. Tästä on tehty ohjeistus 
kurssin pitäjille. Asiaa seurataan edelleen ensi vuoden puolella.  
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B. Muut 
Fysiikan laitokselta on tullut toive, että Ynnä voisi kysellä jäsenistöltään (erityisesti 
fyysikoilta) seuraavia asioita: 
Tukeeko matematiikan Calculus-kurssit fysiikan-kursseja? 
Mitkä olisivat parhaat ajankohdat Kiihdyttimelle? 
 
Kulmala laittaa kyselyä menemään.  
 
Fysiikan laitokselta tuli kiitosta yhteistyöstä Ynnän hallituksen kanssa. Jatketaan samaan 
malliin ensi vuonna.  

 
14. Sopoasiat 

A. Muut 
Viime Sopokahvit peruutettiin sopon sairastumisen vuoksi. 

 
15. Kv-asiat 

A. Muut 
Ei lisättävää. 

 
16. Tapahtumat 

A. 3miot 
Lippuja meni hyvin kaupaksi. Kaikille myyntivuoroille ei saatu myyjää. 
Kirilin viikset niminen joukkue voitti kolmiot-kisan.  
 
B. Työelämäsauna 
Ruokaa ja asiaa riitti, porukkaa oli valitettavan vähän paikalla.  
 
Hallitus -19 voisi kehitellä tälle konseptille uuden nimen, ettei osallistujia jäisi ainakaan 
sen vuoksi pois.  
 
C. Laulusauna 
Porukkaa oli tässäkin melko vähän, koska tapahtuma järjestettiin työelämäsaunan 
perään.  
 
Laulukirjat olivat saunan kestäviä. Konseptin toteuttaminen olisi voinut toimia 
paremminkin, isompi osallistujamäärä oli osasyy tälle. 
 
Ynnälle keksittiin uusi hieno säkeistö testamenttiin - sanat nähtävillä tiskirätissä hyllyn 
päällä Origossa.  
 
D. Haalarinkastajaiset & tutoroinnin päättäjäiset 
Tapahtuma oli onnistunut, fukseja oli paljon paikan päällä, Opinkivi alkoi olla jopa 
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hieman pieni tila ko. tapahtumalle. Koska jatkot oli 3mioilla, porukkaa ei jäänyt juurikaan 
saunomaan. Jatkossa voisi miettiä, onko sauna tarpeellinen, ainakin jos jatkot ovat 
tiedossa. 
 
E. Haalarimerkkien ompeluilta 
Huomenna Origossa.  
 
F. Jouluristeily 
Kaikki järjestelyt kunnossa. Preristeilysaunalle tarjoilut hoitaa Ynnän puolesta Kiril. 
Kännykin saadaan risteilylle suunnitelmien mukaisesti.  
 
G. Paremmat pikkujoulut / vujut  
Kutsut on jaettu sekä fysiikan että matematiikan ja tilastotieteen laitoksille. Aktikitka 
soittaa 20.00-22.00 ja  23.00 jatkoilla. Juho Siitari on käytettävissä seremoniamestariksi, 
kysytään myös Jasmin Kilpeläistä. Yrkät ovat hoitaneet tanssitreenejä.  
 
Pikkujouluihin otetaan taas kolikon heitto -peli.  
Budjetoidaan 25€ palkintopulloon. 
 
H. JM-kyykkä  
Puhe on ollut Linkin kanssa, että järjestelyt olisi hyvä aloittaa jo nyt. 

 
Pollari (holittomien tapahtumien tapsa) ja Manninen (liikuntavastaava) ottaa koppia tästä. 
Viimeksi tapahtuma järjestettiin lauantaina, mikä todettiin hyväksi. Ainoastaan jatkot voi 
olla haasteellisempi järjestää viikonloppuna kuin viikolla.  
 
I. Muut 
Mainostetaan Lappeenrannan poWicuppia jäsenistölle ja selvitetään, onko halukkaita 
lähtijöitä, mikäli Ynnälle saadaan edustuspaikka. Turnaus järjestetään siis ensi vuonna 
2.2.2019 mutta ilmoittautuminen pitäisi hoitaa jo tämän vuoden puolella.  
 
Kankkonen tietää MM-kyykästä.  
 

17. Liikunta 
A. Liikuntavuoro 
Futsalia tällä viikolla. Porukkaa on edelleen riittänyt. Lajeja on yhteisten liikuntavuorojen 
myötä pystytty valita monipuolisemmin. 

 
B. Liikuntakokeilu 
Veikko soittaa Megazoneen.  
 
C. Muut 
Curlingia on toivottu. 



 
 
Ynnä ry, hallituksen kokous 18/2018 5/6 

 
18. Sauna 

A. Muut 
Muistetaan uuden akun osto.  

 
Kiril hoitaa saunan siirron Dumpin sillikselle.  
 
Läffän uudeksi sijoituspaikaksi on ehdotettu Opinkiven edustaa, asia etenee kevään 
aikana. 

 
19. Budjetoinnit 

A. Syyskokous 
Sähköpostiäänestyksellä syyskokouksen tarjoiluihin hyväksyttiin 300€ budjetti.  
 
Budjetoidaan 7,99€ uuden hallituksen skumppapulloon. 

 
B. Muut 
Ei muuta.  

 
20. Hankinnat 

A. Muut 
Uusi iZettle pitäisi hankkia vanhan hajonneen tilalle. Koska nykyinen varalaite ei 
myöskään toimi kunnolla, uusia voitaisiin hankkia kerralla kaksi kappaletta. 
 
Budjetoidaan kahden uuden iZettlen hankintaan 135,92€. Kiril hakee.  
 

21. META 
Palataan kohtaan 16.G. 
 
22. Seuraava kokous 
Seuraava hallituksen kokous järjestetään Agoralla 10.12.2018 klo 17.30. Tarkemman paikan 
Kulmala ilmoittaa myöhemmin.  
 
23. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala päätti kokouksen klo 17:48. 
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Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2018 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Markus Kulmala Sauli Räihä 
Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 
 


