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Hallituksen kokous 3/2019  
Aika: 6. helmikuuta klo 16.15 
Paikka: MaD205 
 
 

Hallitus:  Läsnä: 

Kiril Sanasvuori 
Reetta Koskelo 
Aleksi Kivelä 
Onni Hinkkanen 
Mirva Toivio 
Niko Kankkonen 
Milla Koivuniemi 
Joonas Pollari 
Jyri Kohvakka 
Nea Marjavaara 
 
Nio Piri 
Mikko Röyskö 
Oula Karppinen 
Lauri Ruuttunen 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
x 
x 
x 
- 
x 
x, (saapui kohdassa 4, poistui 16.B) 
x 
x, (saapui kohdassa 6, poistui kohdassa 7, saapui 
kohdassa 9.B) 
- 
x 
x 
x 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori avasi kokouksen klo 16.25. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Reetta Koskelo toimii sihteerinä. 
 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen 2/19 pöytäkirja muutoksitta. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Lisätään kohta 14. KV-asiat. Siirretään muita kohtia tarpeen mukaan.  
 
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Kaupungilla on ollut ongelmia lumen auraamisen kanssa. 
Milla on tehnyt Driveen tiedotuslinjauksen ja Kiril on allekirjoittanut tilinkäyttö- ja korttihommat. 
Palataan kohtaan 5. 
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7. Jäsenet 
Ei uusia jäseniä. 
 
8. Opiskelijarekrytoinnin kehittämistyöryhmän kokous 
Aleksi menee kokoukseen.  
 
9. Hallitustoiminta 

A.Sääntöjen muuttaminen 
Alustavan käsiäänestyksen perusteella hallituksen työjärjestykseen nostetaan 
sähköpostiäänestyksen kaatavien äänien määrä kahteen. 

 
B. Kulkuoikeudet 
Sovitaan vaksien kanssa yhteinen aika jolloin kaikki hallituslaiset saavat avaimet 
kerralla. 
 
C. Potentiaalikuopan vastaavan nimeäminen 
Ehdotettu Jasper Alakotilaa Potentiaalikuopan vastaavaksi. Valitaan hänet tähän pestiin. 

 
10. Yhteistyökuviot ja edustukset 

A. JYYn 85v vujut 
Oula ja Kiril lähtevät edustamaan. Budjetoidaan 2x50€ osallistumismaksuun ja 50€ 
hyväntekeväisyyslahjoitukseen. 

 
B. TEK-akatemia 
Aleksi, Nio, Jyri ja Nea ilmoittautuivat TEK-akatemiaan. 

 
C. Muut 
Ei muuta. 

 
11. Tapahtumat 

A. 3miot 
3MIOT meni hyvin ja seuraavia aletaan rakentamaan lähiaikoina. 

 
B. JM-kyykkä 
Dumppi voitti Ynnän finaalissa. Budjetoidaan 19,95€ spraymaaleihin ja 199,50€ paljuun. 
Läffän olisi tullut siirtyä pois Mattilanniemestä jo viikonlopun aikana. 

 
C. Baarikierros 
Mukava ilta ja kaikki onnistui hyvin. 
 
D. Karaokeiltama 
Ynnäläisiä oli mukavasti karaokessa. Harkitaan luonnontieteellistä karaokeiltaa vapulle. 
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E. MM-kyykkä 
Kyykkä on tulossa ja ynnäläisiä on lähdössä muutamia Tampereelle. Linkki laskuttaa 
Ynnää ja Ynnä laskuttaa bussiin lähteviä ynnäläisiä. Budjetoidaan 105€ Linkin 
kyykkäbussin paikkoihin. 

 
F. Linkin ja Ynnän ystävänpäivä 
Ynnälle hankitaan ensi viikoksi vihdoin ja viimein Twister, Joonas lupautui ostamaan. 
Tapahtumaan on tulossa halipassit osallistujille. Tapahtuman julisteet saatiin nyt jo 
jakoon. Budjetoidaan 300€ Metallin saunaan. 

  
G. Keilaus feat. Syrinx 
Syrre pyysi meidät keilaamaan ja mehän lähdemme mukaan.  

 
H. Luonnontieteellinen laskiainen 
Liput myivät loppuun hyvin nopeasti ja sivut kestivät kaiken. Budjetoidaan 2000€ 
busseihin, Majakosken tilavuokraan sekä muihin tapahtumaan liittyviin kuluihin. 
Lipunmyyntivuorot Esciin on jaettu seuraavasti: 
22-23 Syrinx 
23-00 Radikaali 
00-01 Ynnä 
01-02 Linkki 
Jyri hoitaa Ynnän vuoron. 
Painotetaan bussivastaaville sitä, että he infoavat saunojen ja paljujen aukioloajoista jo 
busseissa. 

 
I. Matlu aktiivisitsit 
Linkki haluaisi sitsit Katseeseen, sillä heillä ei ole ollut tarpeeksi sitsejä siellä. Meidän 
kantamme on kuitenkin se, että haluaisimme mieluummin OPM-sitsit Tilialla, sillä hinta 
olisi osallistujille paljon alhaisempi. Tässä tilanteessa Linkki saattaisi jäädä tapahtumasta 
kuitenkin pois.  
Otetaan tapahtumaan mukaan myös toimikunnat ja -henkilöt. 
 
J. Teerenpeli tasting 
Niko on hoitanut oluenmaistelua Teerenpeliin. Päivämääräksi on suunniteltu 13.3., mutta 
se tullaan siirtämään jollekin toiselle päivälle. 
 
K. Viini-/Toogabileet 
Linkillä olisi ilmeisesti halua lähteä taas tapahtumaan mukaan. He tekisivät näillä 
näkymin omat viininsä sekä osallistuisivat tilavuokraan. Tilaksi on ehdotettu Lillukkaa ja 
Metallia ilman saunaa. Metalli sai suuremman suosion, joten kysellään ensisijaisesti sitä. 
Ideana olisi pitää ilta sivistyneenä ja muistella Antiikin filosofeja. Jos Linkiltä saadaan 
vihreää valoa idealle, saatetaan kysyä mukaan vielä Mephistoa, koska filosofia. 
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L. Muut 
Fyysikkokerhon peli-ilta on 13.3., eli alustavan Teerenpeli-illan kanssa päällekkäin. 
Eilinen Ynnä goes vaalipaneeli sai huomiota JYYn tasolla asti ja saimme positiivista 
palautetta. Tapahtumassa oli ihan hyvin porukkaa, järjestänemme uudestaan 
tulevaisuudessa. 
Suunnitelmissa on järjestää lumilinnanrakennusta laskiaissunnuntaina, saatetaan tehdä 
siitä kv-tapahtuma. 
Prowappuun on kysytty Radikaalia, mutta he eivät valitettavasti pääse. 
Magna Cartan ja kenties Varkaiden kanssa sitsataan maaliskuun lopussa. 
Lanka ry (kv-tutkinto-ohjelman ainejärjestö) on kysynyt, josko voitaisiin tehdä yhteistyötä, 
joten pistetään mietintämyssyn alle. 
Vellu oli kysellyt, että haluaisimmeko lähtemään JYYKin kanssa luovuttamaan verta. 
Tulevat lanit voitaisiin järjestää yhden yön mittaisina, sillä Lillukkaa ei saa kokonaiseksi 
viikonlopuksi koko keväänä. 
 

12. Toimikunnat 
A. Approt 
Nimetään uudeksi jäseneksi Noora Rautio. 
Toimikunta odottelee tällä hetkellä grafiikoita ja baarisoppareita.  
Hallituksen yksimielisellä päätöksellä päätetään ostaa Heinille jotakin kiitokseksi 
grafiikoiden piirtämisestä. 
Toimikunta ottaa bändiin yhteyttä Facebookin kautta. 
Nimetään toimikunnan muiksi jäseniksi Reetta Koskelo, Niko Kankkonen, Miikael 
Saksman, Heini Rantakylä, Veikko Manninen, Jimi Kotkajuuri ja Ville Heinonen. 

 
B. IntegraatioFest 
Toimikunta on järjestäytynyt tiistaina. Nimetään Juho Siitari toimikunnan 
puheenjohtajaksi. Nimetään toimikunnan muiksi jäseniksi Kiril Sanasvuori, Aleksi Kivelä, 
Jasmin Kilpeläinen, Laura Huhta, Markus Kulmala ja Onni Hinkkanen. Budjetoidaan 
8000€ IntegraatioFestin järjestämiseen. 
Lisämuistutuksena se, että toimintasuunnitelman mukaisesti koko hallitus on velvoitettu 
auttamaan käytännön järjestelyissä. 
 
Pidetään 7.30 min kokoustauko. 
 

13. Sopo- ja Koposysteemit 
A. Sopoasiat 
Ensi viikko on sopoviikko. Budjetoidaan 10€ sopokahveihin. Torstaina järjestetään 
ystävänpäiväkorttien askartelua. Budjetoidaan 40€ askartelutarvikkeisiin. 
JYYn speedfriending tullaan mainitsemaan sopotiedotteessa. 

 
B. Kopoasiat 
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Kiril on tehnyt fysiikan opiskelun kuormittavuudedsta kyselyn, sillä opiskelijat ovat 
pyytäneet tällaista. Kysely lähtee tällä viikolla jäsenistölle. 
Fysiikalla opsin muutos ei tule olemaan suuri, sillä opsia on vasta myllätty jo paljon. 
Matikallakin on tulossa opsimuutos, mutta se ei laitoksen johtajan mukaan ole iso juttu. 
 
C. Muut 
Ei muuta. 
 

14. KV-asiat 
Tiedekunnan kv-asiat eivät ole onnistuneet tasaisesti. Yhteistyötä kv-järjestöjen kanssa on 
suunnitteilla. Ainejärjestön esittelemiseksi uusille kv-opiskelijoille voitaisiin mahdollisesti tehdä 
esittelyvideo. 
Nettisivujen kääntäminen on suuri haave, jonka toteuttamisessa on omat haasteensa. Mikko 
selvittelee, miten homman hoitaminen on toteutettavissa ja Milla on pystyväinen tekemään 
kääntämistyön. 
Olisimme voineet voittaa kv-palkinnon, jos olisimme tajunneet, että sellaiseen pitää ehdottaa 
Ynnää. 

 
15. Yrityssuhteet 

A. Colleget 
Olemme saaneet tarjouksen n. 23-26€/huppari. Esciltä saatiin sponssitarjous 5€/huppari 
ja NoHolta pyydetään 10€/huppari. Hupparit tilataan mahdollisimman pian. 

 
B. Kide.app 
Kide.app yrittää edelleen saada meitä asiakkaikseen. Sovelluksen kautta voisimme 
saada ilmaiseksi lisää mainosta ilmaisille tapahtumille. 
Hallituksella ei kuitenkaan ole edelleenkään minkäänlaista kiinnostusta yhteistyöhön, 
sillä olemme erittäin tyytyväisiä kotisivujemme kautta toimivaan lipunmyyntiin. Näin ollen 
hallituksesta kukaan ei lähde yhteiseen tapaamiseen, johon Kide.app on meidät 
kutsunut. 

 
C. Muut 
Resiinan sopimus on vihdoin saatu hoitoon. Sopimusta lähdetään allekirjoittamaan heti 
tämän kokouksen jälkeen. 
Murata otti meihin yhteyttä haluten tehdä yhteistyötä. He haluaisivat logonsa sekä 
nettisivuille että haalareihin sekä jaetusti 2 viestiä someen ja 2 säpoon. Lisäksi he 
haluavat joko tulla tänne esittäytymään tai saada meidät exculle pääkaupunkiseudulle. 
Loimun soppari täytyy käydä läpi uudemman kerran. 

 
16. Liikunta 

A. Liikuntavuoro 
Veikko on veikko liikuntavuoron hoitamisessa. 
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B. Muut 
Keilausta on tulossa sekä mahdollisesti hiihtoa maaliskuun alussa. Olemme myös 
suunnittelemassa soutua, ja Linkki on osoittanut kiinnostusta mukaan lähtemiseen. 

 
17. Sauna 
Instanssi ja Jenni saavat saunan kuljetettua itse. 
 
18. Budjetoinnit 

A. Muut 
Ei budjetoitavaa. 

 
19. Hankinnat 

A. Muut 
Ei hankittavaa. 

 
20. META 
Potentiaalikuoppaan halutaan lisää vapaita mukeja. Niitä vapautuu kohta paljon Origon 
laputetuista mukeista. Potentiaalikuoppaan on toivottu myös toista tussitaulua, jotta siihen voisi 
kirjoitella muutakin kuin kaavoja. 
Ravintola.fi:n VIPit ovat tulleet osalle hallituslaisita, muttei kaikille. 
 
21. Seuraava kokous 
Seuraavan kokouksen päivämäärä päätetään Doodlen avulla. 
 
22. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori päätti kokouksen nuijallaan klo 19.49. 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2019 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Kiril Sanasvuori Reetta Koskelo 
Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 
 


