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Hallituksen kokous 4/2019  
Aika: 18. helmikuuta klo 16.15 
Paikka: Ag B112.2 
 
 

Hallitus:  Läsnä: 

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

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
- 
- 
x, (poistui kohdassa 16.B) 
x, (poistui kohdassa 14.D) 
x 
x, (poistui kohdassa 12.B) 
x 
- 
x 
x, (saapui kohdassa 5, poistui kohdassa 10.J, palasi 
kohdassa 10.L) 
x 
- 
 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori avasi kokouksen klo 16.22. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Reetta Koskelo toimii sihteerinä. 
 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen 3/19 pöytäkirja muutoksitta. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla:  
Lisätään kohdat 10.J. JyväSpeksi, 10.K. Kevätkokous, 12.B. Sopotiedote 12.C. Sopokahvit, 
12.D. Sopoviikko, 12.E. Häirintä Ynnässä, 13.A. Ynnä international Fb-ryhmä, 13.B. KV-tiedote, 
13.C. KV-maisteriohjelma 2019, 13.D. Englanninkieliset materiaalit, 14.C. Murata, 14.D. TEK, 
14.E. haalarit 2019, 16.A. Vuokraukset ja 16.B. Saunasponsoroinnit 



 
 
Ynnä ry, hallituksen kokous 4/2019 2/6 

Siirretään muita kohtia tarpeen mukaan. 
 
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Reetta on vihdoin melkein terve. Pyörätiet ovat huonossa kunnossa. Hetken aikaa oli jo kevät ja 
kohta se tulee uudestaan. 
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sähköpostit poistuvat toistuvasti JYYn postituslistoilta, 
joten tieto ei kulje. 
 
7. Jäsenet 
Hyväksytään uudet jäsenet ajalta 22.1.-17.2.2019, 2 henkilöä. Lista jäsenistä Liitteessä 1.  
 
8. Hallitustoiminta 

A. Sääntöjen muuttaminen 
Hallitus kannattaa yksimielisesti Liitteen 2 mukaista esitystä sääntömuutoksesta. 
 
B. Kulkuoikeudet 
Vaksit eivät hoitaneetkaan meille lisää kulkuoikeuksia. Pidetään kuitenkin huolta, että 
kaikilla hallituslaisilla on kulkuoikeudet tarvittaviin tiloihin.  
Palataan kohtaan 6. 

 
9. Yhteistyökuviot ja edustukset 

A. Resonanssi 25v 
Kiril ja Lauri lähtevät edustamaan Ynnää. Budjetoidaan 2x40€ osallistumismaksuun ja 
20€ lahjaan. 

 
B. Muut 
Linkin vujuilla oli hauskaa ja ynnäläisiä oli siellä paljon. 

 
10. Tapahtumat 

A. 3miot 
3miot ovat taas tällä viikolla. Merkit saapuvat meille vasta keskiviikkona, joten myymme 
siihen asti paperilappuja. 

 
B. MM-kyykkä 
Bussi kulki. Naisten joukkueessa oli loppujen lopuksi vain yksi ynnäläinen pelaamassa. 

 
C. Linkin ja Ynnän ystävänpäivä 
Tapahtuma meni mukavasti ja ihmiset halailivat toisiaan. Jatkoilla ei ollut paljon 
porukkaa. Ynnä laskuttaa Linkiltä puolet tapahtumapaikan vuokrasta. 

 
D. Keilaus feat. Syrinx 
Parisenkymmentä oli keilaamassa. Syrreläisiä oli paikalla vähän. Voidaan järjestää 
uudestaan. 
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E. Luonnontieteellinen laskiainen 
Nea hoitaa Jyrin puolesta Escin lipunmyynnin. Saattaa olla että Läffä ei pääse tänäkään 
vuonna paikalle, mutta kysellään vielä Facebookissa autoa ja/tai kuskia. 

 
F. Matlumi seinä/linna 
Tapahtumaa ei tule, sillä järven jää ei kestä. 

 
G. Matlu aktiivisitsit 
Sitsit ovat siirtyneet huhtikuulle. 

 
H. Teerenpeli tasting 
Siirretään tapahtuma keskiviikolle 6.3., jos se käy Teerenpelille. 

 
I. Viini-/Toogabileet 
Viinit kuulostavat hyvältä ja ovat hyvällä mallilla. Linkille on tulossa 50 teekkaria 
Otaniemestä samana päivänä, mikä on ongelma. Pitkällisen väännön jälkeen päätettiin 
selvitellä jääkö teekkarit yöksi, pitääkö Linkki teekkareiden kanssa sitsit ja joudutaanko 
tapahtumaa siirtämään. 
Linkki selvittää teekkareiden haluja osallistua viineilyyn ja tarvetta vielä yhdelle 
viinipöntölle. 

 
J. JyväSpeksi 
Päätetään sponsoroida Speksiä 60€:llä, jolla saadaan 8€ liput jäsenille. Budjetoidaan 
60€. Päätetään myöhemmin, millä päivämäärällä viemme ynnäläiset katsomaan speksiä. 

 
K. Kevätkokous 
Kevätkokous pidetään 24.4. Nanosaunalla. Kiril hoitaa järjestelyt yhdessä Markuksen ja 
Onnin kanssa. 

 
L. Muut 
Nanosaunalla pidetään 7.3. holittomana brändätty lautapeli-ilta. 
Magnan ja Varkaiden kanssa sitsataan 27.3. 
Lillukka on varattuna 13.-14.4. laneille. 
Verenluovutus päätetään pitää maanantaina 18.3. 
Palataan kohtaan 10.I. 

 
11. Toimikunnat 

A. Approt 
Julisteet on tilattu, vaikka kaikkien baarien sopimukset eivät ole vielä valmiita. Mimosa 
tulee soittamaan jatkoille. 

 
B. IntegraatioFest 
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Juho hoitaa. Hän huuteli jo lisää jäseniä toimikuntaan Ynnääjien kautta. Seuraava 
kokous pidetään sitten, kun tiedetään missä Festiä voidaan järjestää. 
 

12. Sopo- ja Koposysteemit 
A. Sopoasiat 
Ei yleistä sopoasiaa. 

 
B. Sopotiedote 
Sopotiedote ei onnistunut halutulla tavalla. Sopotiedotteen julkaisu siirretään 
Facebookkiin, ja siinä tiivistetään sopokahveilla käytyjä juttuja. 

 
C. Sopokahvit 
Helmikuun sopokahvit oli menestys, vaikka vanhat hallituslaiset karkottivatkin fyysikot. 
Sopokahvien konsepti on toimiva. Seuraavat sopokahvit pidetään 19.3. Origossa. 
 
D. Sopoviikko 
Sopoviikon järjestäminen oli Nealle rankka rutistus, joten uutta sopoviikkoa ei tulla 
hetkeen näkemään. 
 
E. Häirintä Ynnässä 
Ynnäläiset naisoletetut ovat kokeneet häirintää sosiaalisessa mediassa, ja asialle tulee 
tehdä jotakin. Ottanemme yhteyttä JYYn häirintäyhdyshenkilöön asian tiimoilta. 

 
F. Kopoasiat 
Kysely fysiikan opiskelun kuormittavuudesta on saanut paljon vastauksia opiskelijoilta. 
Vastaukset antavat hyvin viittausta siitä, että suuri osa opiskelijoista kokee fysiikan 
opinnot kuormittavina. Kiril tutkailee vastauksia Markuksen kanssa ja pyrkii viemään 
asian laitoksen tietoon. 

 
13. Kv-asiat 

A. Ynnä international Fb-ryhmä 
Nea on lisännyt hallituslaiset Ynnän KV-ryhmään Facebookissa. Ryhmään on tarkoitus 
lisätä niin uusia kuin vanhojakin Ynnän aineiden vaihtareita, ja siellä on tarkoitus jakaa 
KV-aiheisia juttuja. 

 
B. KV-tiedote 
KV-tiedote lähetetään tämän kuukauden aikana ja se tulee olemaan kokonaan 
englanniksi. 

 
C. KV-maisteriohjelma 2019 
Nea selvitteli tulevien opiskelijoiden määrää, ja se on noin 1-4. Voisimme tehdä 
jonkinlaisen englanninkielisen esityksen Ynnästä uusille opiskelijoille. 
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D. Englanninkieliset materiaalit 
Videomateriaalia aletaan kerätä driveen, jotta aineistoa videoon on olemassa. 

 
14. Yrityssuhteet  

A. Colleget 
Hupparit tulevat olemaan mustat ja vetoketjulliset hallituksen konsensuksella. Esc ja 
TEK sponsoroivat mutta NoHo ei. Hallituslaisille maksettavaa hupparista jää korkeintaan 
15€/huppari. 

 
B. Kide.app 
Kiril kävi juttelemassa omana itsenään Kide.appin edustajan kanssa, eikä kiinnostus 
sovellusta kohtaan noussut vieläkään, joten asia on loppuun käsitelty. Emme siis tule 
siirtämään lipunmyyntiä kyseiseen sovellukseen. 
 
C. Murata 
Murata ostaa logopaikan haalareista ja kotisivuiltamme sekä saa julkaista muutaman 
julkaisun somekanavillamme. 
 
D. TEK 
TEKin yhteistyötä on käyty läpi ja 18.3. edustaja tulee pitämään TEK-järjestöjen 
hallituksille esittelyn. Uudessa sopimuksessa on logoja useampaan paikkaan ja rahaa 
tulee. TEK kertoi voivansa tulla myös sponsoroimaan yksittäisiä tapahtumia 
kertaluontoisesti. 

 
E. Haalarit 2019 
Yritysvastaavat ovat tehneet yhtenäisen hinnaston logopaikoille haalareihin. Tämä 
hinnasto löytyy Drivestä myöhemmin. 
 
F. Muut  
Ei muuta. 

 
15. Liikunta 

A. Liikuntavuoro 
Veikko hoitaa. Yksi vaihtari oli löytänyt tiensä viime viikon liikuntavuorolle. 

 
B. Muut 
Talviliikunnan kohtalo vaikuttaa yhtä heikolta kuin Jyväsjärven jää. 
Aleksi Kangas ilmaisi MM-kyykässä kiinnostusta ruveta Ynnälle kyykkävastaavaksi ja 
kouluttaa Ynnälle hyviä joukkueita ensi vuoden MM-kyykkään. 

 
16. Sauna  

A. Vuokraukset 
Perjantain vuokraus Jennille onkin järjestön eikä yksityisen ynnäläisen. Kysytään heiltä, 
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kykenevätkö he kuljettamaan saunan myös laskiaiseen. 
Pörssi varasi saunan perjantaille 26.4.  

 
B. Saunasponsoroinnit 
Yritysvastaavat ovat hinnoitelleet saunan seinät yrityksille logoilla tapetoitavaksi. 

 
17. Budjetoinnit 

A. Muut 
Budjetoidaan 125€ toimistotarvikkeisiin. 

 
18. Hankinnat 

A. Muut 
Radikaalin puheenjohtajalla on tarve päästä eroon televisiosta, ja me voimme kenties 
ostaa sen. 

 
19. META 
Sinivalkositsejä ei tulla järjestämään vappuviikolla, sillä muut järjestöt eivät ole kiinnostuneita. 
 
20. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 4.3.2019 klo 16.15 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. 
 
21. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori päätti kokouksen lyöden nuijansa pöytään klo 19.18. 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2019 
 
Liitteet 

1. Uudet jäsenet ajalta 22.1.-17.2.2019 
2. Sääntöjen uusi muotoilu  

 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Kiril Sanasvuori Reetta Koskelo 
Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 


