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Hallituksen kokous 19/2018  
Aika: 12. joulukuuta klo 19.00 
Paikka: Stefan’s steakhousen saunatilat 
 
 

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 
Juho Siitari 
Jasmin Kilpeläinen 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x  
x  
x 
x, (saapui kohdassa 16.C) 
x 
x 
- 
x 
x 
x 
x 
x 
- 
x 
x 
 
 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala avasi kokouksen klo 19.04. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
3. Sihteerin valinta 
Räihän viimeinen kerta sihteerinä. 
 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen 18/18 pöytäkirja muutoksitta. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään esityslista muutoksitta. 
 
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Tänä vuonna hallituksen kokouksissa ollaa istuttu yhteensä 50 tuntia ja 42 minuuttia (ennen tätä 
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kokousta). 
 
Miikael Saksman on Tiltin uusi puheenjohtaja, joten häneen voidaan olla yhteydessä ensi 
vuonna Tiltin asioissa. 
 
7. Jäsenet  
Hyväksytään uuden jäsenet ajalta 26.11.2018-12.12.2018, 1 henkilö. Lista jäsenistä erillisenä 
liitteenä. 
 
8. Hv-mökki 
Salmenkylän metsästysseuran mökki on varattu Hv-mökkiä varten 11.-13.1.2019. Sanasvuori 
keksii viikonlopulle (ryhmäytymis)ohjelmaa. FB-tapahtumassa sumplitaan kyydit. Budjetoinnit 
hoitaa seuraavan vuoden hallitus.  
 
9. Approtoimikunnan budjetti 
Seuraavan vuoden hallitus budjetoi talousarvion mukaan.  
 
Approtoimikunnan ensimmäisessä kokouksessa oli porukkaa mutta vuoden alussa yritetään 
saada vielä enemmän tekijöitä toimikuntaan mukaan.  
 
10. Edustukset 

A. ML opiskelijayhdistyksen vuosikokous 
Valtuutetaan Miikael Saksman edustamaan Ynnää etänä. 

 
ML opiskelijayhdistyksen hallitukseen kaivataan hakijaa: Nea Marjavaara on 
käytettävissä. 

 
B. Muut 
Konkurssin pikkujouluihin ei mennä, päällekkäin kiitosiltamme kanssa.  
 
Radikaalin vuosijuhliin tuli kutsu, ilmoittautuminen on vielä tämän vuoden puolella.  
 
Nykyisestä hallituksesta halukkaita lähtemään ovat: 
Niko Kankkonen 
Kiril Sanasvuori 
Onni Laitinen 
Nea Marjavaara 
Reetta Koskelo 
Joonas Pollari 
 
Myös Juho Siitari ja Jasmin Kilpeläinen ovat kiinnostuneita lähtemään edustamaan 
Ynnää.  
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Hallitus -19 selvittää, ketkä ovat halukkaita lähtemään ja päättävät lopulta, keitä tuetaan 
ja millä hinnalla. 

 
11. Loimu, Tek, Sfmo, Jano, Maol, Titol & Ml-op yhteyshenkilöiden ilmoitusasiat 
Make päässee Loimun valtakunnalliseen kopo-toimikuntaan. Loimulla on myös uusi 
kampuspromoottori Jyväskylässä: Josefiina Hukari.  
 
12. Yhteistyökuviot 

A. Resina 
Ei lisättävää tässä kohtaa. Sopimuksen tekeminen jää hallitukselle -19.  

 
B. Muut 
Teerenpelin edut on nyt päivitetty sivuille. 

 
13. Kopoasiat 

A. Muut 
Palautetta on saatu vanhanaikaisista labrakäytänteistä, esimerkiksi kaikkia palautuksia 
ei pysty aina tekemään sähköisesti. Asian käsittely menee ensi vuoden puolelle. 

 
14. Sopoasiat 

A. Muut 
Marjavaara aikoo kirjoittaa vielä tämän vuoden puolella sopotiedotteen: muun muassa 
siitä, että Kela ei tee enää automaattisesti ennakkopidätystä opintotuesta ensi vuonna.  

 
15. Kv-asiat 

A. Muut 
Yhteistyötä tiedekunnan suuntaan pitää ensi vuonna jatkaa ja lisäksi jatketaan 
yhteydenpitoa englanninkielisestä maisteriohjelmasta. Tiedonkulussa on ollut katkoksia 
Kv-tutoroinnin saralla, jos ongelmat jatkuu ensi vuoden puolella, pitää niihin puuttua. 
Palautteen tulee olla johdonmukaista eikä ristiriitaista. 

 
16. Tapahtumat 

A. Paremmat pikkujoulut / vujut 
Aktikitkan sopimus on nyt valmisteltu.  
 
Budjetoidaan 1000€ aktikitkan keikkakuluihin. 
 
Puheet ja ohjelman kulku on selvillä.  
 
Budjetoidaan lisää ruokailuja varten 70€.  
 
Puuroa varataan sadalle hengelle, kymmenen tulee olemaan vegaanista puuroa. 
Kankkonen hoitaa ruokatilauksen.  
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Varastosta löytyy glögiä, ne tuodaan pikkujouluihin myös. Piparit ja korisetarvikkeet pitää 
vielä hankkia kaupasta. 
 
Ehdotetaan, että budjetoidaan Ynnän sinisiin alkumaljoihin 350€. Lisäksi ehdotetaan, 
että budjetoidaan 500€ alkumaljoihin sekä skumppalaseihin. Molemmat ehdotukset 
saavat kannatusta, joten äänestetään näiden välillä. Käsiäänestyksellä tehdyn 
koeäänestyksen perusteella päätetään, että vujupikkujouluissa tarjotaan 500€ edestä 
juomia, eli Ynnän sinisten alkudrinkkien lisäksi tarjotaan skumppalasit. 
 
Budjetoidaan 13€ ruusukkeisiin valiofukseille. 
 
Budjetoidaan 13€ skumppapulloon valiofukseille. 
 
Fuksiaisten voittajajoukkue ja fuksipassia riittävästi täyttäneet fuksit palkitaan 
pikkujouluissa, Veikko hoitaa näitä varten kunnia- ja haalarimerkit paikan päälle.  
 
Korppi ei ole enää ensi vuonna paras väylä toteuttaa luennoitsijaäänestys, sillä Korpista 
ollaan luopumassa ja uudet opiskelijat eivät olleet enää samoilla listoilla kuin vanhemmat 
opiskelijat. Muutama 1.-2. vuoden opiskelija ei siis päässyt vastaamaan kyselyyn Korpin 
kautta vaan heidän osaltaan äänestys hoidettiin sähköpostitse.  
 
B. JM-kyykkä 
Tammikuun viimeinen lauantai, kutsut muille ainejärjestöille lähti tämän viikon aikana. 
Pollari on hoitanut asiaa hyvin. 
 
Kartut ja kyykät pitää tarkistaa. Tämän vuoden liikuntabudjetista on varaa tilata lisää 
kyykkiä, karttuja on ennestään.  
 
Budjetoidaan 100€ uusiin kyykkiin. Ollaan asiassa ensisijaisesti yhteydessä Huttuun, 
tarvittaessa Linkkiin.  
 
C. Muut 
Kevään kuviot hieman muuttuneet. Niko selvittää mennäänkö alkuperäisen 
suunnitelman mukaan vai tuleeko muutoksia. 
 
Keskiviikkona 16.1. mahdollisesti Kickstart ja sitsit Stimpan kanssa. 
Torstaina 17.1. fuksisauna // lautapeli-ilta // kyykkäharjoitukset.  
Torstaina 31.1. fuksisauna 3mioiden etkoina? Esim. Metallin saunatiloissa.  
 
Ainakin viimeisimmän voi jättää seuraavan hallituksen ratkaisevaksi.  
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17. Liikunta 
A. Liikuntavuoro 
Tällä viikolla sählyä tai futsalia. Veikko selvittää onko viimeinen vuoro huomenna vai 
seuraavalla viikolla.  

 
B. Muut  
Tapahtuma oli onnistunut: tanssikokeilussa oli liki 20 ynnäläistä. Tansseja oli kaksi, joita 
harjoiteltiin alusta asti. Miehiä oli enemmän kuin naisia. 

 
18. Sauna 

A. Muut 
Hallitus -19 budjetoi saunan vakuutukseen seuraavalle kaudelle, eräpäivä vakuutuksen 
maksussa on myös ensi vuoden puolella. 

 
19. Budjetoinnit 

A. Muut 
Ilman muuta. 

 
20. Hankinnat 

A. Muut 
Budjettia on tältä vuodelta jäljellä. 
 
Ehdotetaan, että hankitaan pleikkari ohjaimineen, fifa -19 ja nhl -19 hintaan 390€.  
Ehdotetaan myös, että hankitaan pleikkari ohjaimineen ja fifan ja nhl:n lisäksi 
Soulcalibur, hintaan 430€. Jälkimmäinen ehdotus ei saanut kannatusta, eli budjetoidaan 
ensimmäisen ehdotuksen mukaan. 
 
Hallitus -19 voi miettiä TV:n hankintaa.  
 

21. META 
Deponointi - päivän sana. 
 
Solmulehden tilausta jatketaan edelleen Origoon, mutta postiosoite tulee suoraan meille, eikä 
siis laitoksen kautta kuten aikaisemmin. 
 
Ensi vuoden toimistovastaaville molemmin puolin järveä pitää muistuttaa, että myös teen tulee 
olla reilun kaupan.  
 
Ensi vuonna myös alkohoitonta juotavaa kiitosiltaan - terveiset ESCille.  
 
22. Seuraava kokous 
Seuraava hallituksen kokous ensi vuonna uuden hallituksen voimin. Tuleva puheenjohtaja Kiril 
Sanasvuori ilmoittaa tästä.  
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23. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala päätti kokouksen klo 20:55. 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2019 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Markus Kulmala Sauli Räihä 
Puheenjohtaja Sihteeri 
 


