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Hallituksen kokous 5/2019  
Aika: 4. maaliskuuta klo 16.15 
Paikka: MaD206 
 
 

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 
Aleksi Kangas 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
x  
x 
- 
x 
x 
- 
x 
- 
- 
x 
x (poistui kohdassa 19.A.) 
x 
x (poistui kohdassa 11.H.) 

 
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 4/19 pöytäkirja muutoksitta. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla:  
Lisätään kohdat 9.B.Toimihenkilöiden nimeäminen, 11.D. Ilmastopaneeli ja 19.A. Vaalimerkit. 
Siirretään muita kohtia tarpeen mukaan. 
 
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Kulkulupa-asiat eivät ole vieläkään kunnossa. Ynnän sivuille on päädytty Google-haulla “lempi 
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puolukka snapsi”. 
 
7. Jäsenet 
Ei uusia jäseniä. 
 
8. YTHS:n tarkastuskierros tiedekuntaan 
YTHS tulee tarkastamaan Ylistön tilojen kuntoa. Nea ottaa sopona koppia. 
 
9. Hallitustoiminta 

A.Sääntöjen muuttaminen 
Hallitus hyväksyy yksimielisesti Liitteen 1 mukaisen esityksen sääntömuutoksesta. 
Muutetaan hallituksen työjärjestys esityksen mukaiseksi. 

 
B. Toimihenkilöiden nimeäminen 
Nimetään Aleksi Kangas Ynnän kyykkävastaavaksi. Kyykkävastaava järjestää Ynnälle 
kyykkäharjoituksia muutaman viikon välein. 

 
10. Yhteistyökuviot ja edustukset 

A. Luuppi 50v 
Budjetoidaan 2x40 € osallistumismaksuihin ja 20 € lahjaan. Ovemme ei ollut 
valitettavasti suurin lahja, jonka Luuppi sai lahjaksi. 

 
B. Muut 
Lappeenrannassa edustus meni hyvin. 
Radikaali on pyytänyt vujulahjaksi Läffän vujuilleen ja sillikselleen käyttöön ilman 
kustannuksia. Täytämme tämän toiveen. 

 
11. Tapahtumat 

A. 3miot 
Joonas ei ole paikalla kertomassa. Edelliset 3miot meni hyvin lippuhässäkästäkin 
huolimatta.  

 
B. Luonnontieteellinen laskiainen 
Laskiainen meni erittäin hyvin. Laskiaisesta lähetetään palautekysely Ynnääjiin tulevina 
päivinä. Kirililtä pyydettiin myöhemmin Syrrelle kuuluvia Escin juomalippuja, joita ei 
valitettavasti enää ollut. Järjestyksenvalvojat eivät saaneet osallistua tapahtumaan ilman 
vastuuta yhtä kauan kuin ennen, koska bussikyydit oli jaettu eri tavalla kuin edeltävinä 
vuosina. 

 
C. Kyykkä 
Kyykässä oli kiitettävästi ihmisiä heittelemässä karttua, jopa yksi vaihtarikin. Ennuste 
tuleville kyykkäilloille on hyvä. 
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D. Ilmastopaneeli 
Nea hoitaa Ynnälle tapahtuman, jossa mennään yhdessä ilmastovaalipaneeliin tämän 
viikon lauantaina. 

 
E. Shakkisimultaani 
Marwan järjestää Shakkisimultaanin tiistaina 12.3. Budjetoidaan 45€ palkintoon. 

 
F. Teerenpeli tasting 
Tapahtumaan on ilmoittautunut jonkin verran ihmisiä. Markkinoidaan tapahtumaa vielä 
lisää, jotta saadaan enemmän osallistujia. 

 
G. Lautapeli-ilta 
Budjetoidaan 30 € tapahtuman tarjoiluihin. Ei osteta vielä tähän tapahtumaan 
kestoastioita, mutta tulevaisuudessa tehdään se. 

 
H. Viini-/Toogabileet 
Tapahtuman valmistelut on hyvällä mallilla ja juomatkin ovat jo lähes valmiita. 

 
I. Maaliskuun sitsit 
Siitari toimii toastmasterina. Toiset järjestöt ovat olleet sitä mieltä, että toustit järjestävät 
sitsit keskenään. Ehdotetaan sitsien teemaksi ABC (Anything but clothes). 

 
J. Matlu aktiivisitsit 
Radikaali on hoitanut Tilian varauksen tapahtumaa varten. Muuten järjestelyitä ei ole 
tehty vielä kovin paljon. 

 
K. Kostajaiset 
Kostajaisten tiimoilta kokoonnutaan järjestäjien kesken huomenna. Radikaali hoitaa 
kaikki juomat tapahtumaan. 
 
L. VVV-risteily 
Tapahtuman ilmoittautuminen sulkeutuu tänään. 

 
M. Jyväsmetro 
Päätetään lähteä mukaan ja mainostamaan tapahtumaa. Pyydetään tapahtumaan 
Ynnälle omaa ilmoittautumiskantaa. Pyydetään myös vastavuoroisesti mainostusta 
Ynnän approille. 

 
N. Muut 
Verenluovutuksen päivämäärä on kiinnitetty maanantaille 25.3. Arvioidaan tapahtuman 
osallistujamäärää Facebook-tapahtuman osallistujien perusteella, jotta voidaan ilmoittaa 
Veripalvelulle arvio osallistujamäärästä. 
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12. Toimikunnat 
A. Approt 
Escin mainostoimiston lähettämän julisteen vedoksen grafiikat eivät vastaa haluttua. 
Parilta baarilta ei ole vieläkään tullut sopimuksia allekirjoitettuna meille.  

 
B. IntegraatioFest 
Tänään kokoustetaan klo 19. Toivotaan mahdollisimman monia saapumaan paikalle. 
 

13. Sopo- ja Koposysteemit 
A. Sopoasiat 
Seuraavat sopokahvit tiistaina 19.3. Origossa. Budjetoidaan 10 € tarjoiluihin.  

 
B. Kopoasiat 
Fysiikan kuormittavuuskysely sukeutui viime viikolla. Saimme siihen yli 80 vastausta. 
Kiril tutkii vastauksia asian alulle laittaneen Kovasen Teemun sekä Jasminin ja 
Markuksen kanssa ja kokoaa niistä esityksen fysiikan laitokselle. 
Kysellään opiskelutovereilta, olisiko matikallakin tarvetta vastaavalle kyselylle. 
 

14. KV-asiat 
ESN:n kanssa kyykkääminen on edelleen tapetilla. Muut alulle laitetut asiat etenevät hyvin. 
 
15. Yrityssuhteet 

A. Hupparit 
Hupparit on tilattu tänään. Sommitelma huppareiden painatuksista tullee tällä viikolla 
meille. 

 
B. Muut 
Haalareiden logopaikkagrafiikka ei ole vielä valmis Photoshopin käyttötaidon puutteesta 
johtuen. 

 
16. Liikunta 

A. Liikuntavuoro 
Veikko tekee mitä tekee. 

 
B. Muut 
Kyykkävastaava-Aleksi järjestää kyykkää tiistaina 19.3. 

 
17. Sauna 
Sauna on menossa vappuna moneen paikkaan, mutta koitetaan saunoa itsekin niihin aikoihin. 
 
18. Budjetoinnit 

A. Pikkujoulut 
Budjetoidaan 398,80 € hyväntekeväisyteen. Valitaan kohde ensi kokoukseen mennessä. 
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B. Muut 
Budjetoidaan 196 € TEK-akatemiaan lähtijöiden junalippuihin. Budjetoidaan 17€ Jalluun 
kiitokseksi Photoshopin käytöstä haalareiden logografiikkaan. 

 
19. Hankinnat 

A. Vaalimerkki 
Tilataan Ynnälle vaalihaalarimerkkejä, joita saa äänestäessään Ynnän kanssa tai 
näyttämällä kuvatodisteen siitä, että on äänestänyt. Budjetoidaan 180 € vaalimerkkeihin. 
 
B. Muut 
Budjetoidaan 5€ hakaneuloihin. TV:t ovat taas alennuksessa, käytetään tarjoukset 
hyväksi nyt. 

 
20. META 
Käteiskirjanpitoa on mahdollista pitää myös iZettlen kautta. Tällainen kirjanpito helpottaisi Onnin 
hommia huomattavasti, kun kaikki olisi samassa paikassa. Päätämme ryhtyä tällaiseen 
käytäntöön. 
Kehylle ei ole budjettia, mutta esim. Läffä voidaan viedä kehytapahtumiin ilmaiseksi. Myös muut 
tapahtumat -budjettia on. 
Milla ehdotti pikkujoulujen hyväntekeväisyyskohteeksi Aurora Borealiksen Nepal-hanketta. 
Pidetään jossain vaiheessa tyhy-iltakoulu jonkin muun iltakoulun yhteydessä maaliskuun 
lopussa.  
 
21. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 14.3.2019 klo 16.15 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. 
 
22. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori päätti kokouksen lyöden päättäväisesti nuijansa 
pöytään klo 18.38. 
 
Liitteet 

1. Sääntöjen uusi muotoilu 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2019 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Kiril Sanasvuori Reetta Koskelo 
Puheenjohtaja Sihteeri 


