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Hallituksen kokous 6/2019  
Aika: 14. maaliskuuta klo 16.15 
Paikka: Ynnän ainejärjestötila Origo MaD242/241 
 
 

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 
Josefiina Hukari 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
x 
x 
x 
x 
x 
x 
- 
- 
- 
x 
- 
x 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen, Loimun edustaja 
(poistui kohdassa 6.) 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori avasi kokouksen klo 16.32. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Reetta Koskelo toimii sihteerinä. 
 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen 5/19 pöytäkirja muutoksitta. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla:  
Lisätään kohta 9.M. Vappu, 16.B. Kostajaisten haalarimerkit, 16.C. Luonnontieteilijät, 15. Vaalit 
15.A. Vaalimerkki 15.B. Vaalieventit 15.C. Äänestyspäivät 15.D. Oma vaalitapahtuma, 13.C. 
Toimarien rekry. 
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6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
TEK-risteilijöiden paluujuna meni rikki, ja niin tekivät myös Mattilanniemen parkkipaikat. Tänään 
on π:n päivä. Ohjelma, jolla Onni tekee laskut, toimii taas. Onni toimitti yhteenvedon tileistä 
maaliskuun loppun asti (Liite 1). 
Loimun Jyväskylän kampuspromoottori Josefiina piti pienen briiffin Loimun toiminnasta. Ynnän 
ja Loimun yhteistyösopimus on jatkuva, mutta se tarkastetaan vuosittain. Katsotaan 
tämänhetkistä sopimusta loppukeväästä tai syksyllä ja tarvittaessa muokataan sitä. Kaikki 
sopimuksen mukaiset sähköpostit eivät ole päässeet  postilistallemme läpi. Loimu tulee 
sponsoroimaan myös IntegraatioFestiä. 
Corpus on maksanut vuoden 2017 Mielenterveysseminaarin pohjakassan, vaikka emme 
odottaneet tällaista maksua. 
 
7. Jäsenet 
Ei uusia jäseniä.  
 
8. Yhteistyökuviot ja edustukset 

A. Muut 
Ei edustuksia. 

 
9. Tapahtumat 

A. 3miot 
Joonas hoitaa asiansa hyvin. Ensi viikon 3mioiden teemana on triathlon. 

 
B. Luonnontieteellinen laskiainen 
Palautekyselyyn reilu kymmenen vastausta, joista ei noussut esiin mitään ihmeellistä.  

 
C. Kyykkä 
Kyykkä-Aleksi järjestää tulevan kyykkätapahtuman. 

 
D. Ilmastopaneeli 
Ilmastopaneelissa oli harmillisesti hyvin vähän ynnäläisiä mukana. 

 
E. Teerenpeli tasting 
Tapahtuma oli hyvä, vaikka osallistujamäärä oli pieni. Saimme Teerenpeliltä suosituksen 
mahdollisesta panimoexcukohteesta Jyväskylässä: Panimo X. 

 
F. Lautapeli-ilta 
Tapahtumaan ei ollut tuotu kovin montaa lautapeliä pelattavaksi. Hallituslaisten 
pelaaminen omassa porukassa aiheutti joillekin pahaa mieltä. 

 
G. Shakkisimultaani 
Tapahtuman numerot: 15 osallistujaa, joista 2 voitti, 2 sai tasapelin ja loput pelit voitti 
mestari. Tapahtumaa järjestetään jatkossakin. 
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H. Viini-/Toogabileet 
Bileet on tuoreessa muistissa monella hallituslaisella. Tapahtumasta keskustellaan 
seuraavassa iltakoulussa ja harkitaan Ynnälle sääntömuutosta. 

 
I. Maaliskuun sitsit 
Teemana sitseillä on pääsiäinen, ja sitsien ilmoittautuminen on auennut tänään. 

 
J. Matlu aktiivisitsit 
Matlun tapsat kokoustavat ensi viikolla tapahtuman tiimoilta. Teemana sitseillä lempparit 
ja kutsu saadaan piakkoin hallituslistalle. 
 
K. Kostajaiset 
Matlun tapsat ovat kokoustaneet. Tapahtuman järjestäminen on hyvällä mallilla. 
Seuraava kokous pidetään ensi viikon tiistaina ja sinne on kutsuttu rastinpitäjiä. 

 
L. Jyväsmetro 
Saatiin metroon oma kanta, jossa on paikkoja linjoille 1, 2 ja 10. Paikkamäärästä ei 
tietoa. 

 
M. Vappu 
Ynnän vappuun on suunniteltu vuodelle 2019 seuraavat tapahtumat: 
 
Ti 23.4. Vappukaraoke Resiinassa ja jatkot Escissä. 
Ke 24.4. Kevätkokous Nanosaunalla. Tilataan pitsaa, sillä tapahtumapaikka on 
maksuton ja jotta saataisiin porukkaa paikalle. Kokouksen jälkeen pideätään laulusauna. 
To 25.4. Jyväsmetro 
Pe 26.4. Holillinen lautapeli-ilta Metallilla  
La 27.4. Prowappu Kaijalanniemessä. Linkkiä on kysytty mukaan. He haluavat 
vappuunsa haalarinpessaunan, ja Kaijalanniemessä tämä onnistuisi. 
Su 28.4. Matlun luontoretki Laajavuoreen 
Ma 29.4. Vappusitsit, jossa Läffä olisi mukana 
Ti 30.4. Vappupiknik. Ikuinen vääntö siitä, onko tapahtuma kirkkopuistossa vai harjulla 
 
N. Muut 
Voidaan lahjoittaa toogabileistä jäänyttä ylijäämäjuomaa Radikaalille. 
Reetta lähtee vetämään verenluovutuksen. 
Mikko ja kenties Milla lähtevät edustamaan ATK-YTN:lle. 
Schildtin lukiolle lähtevät ständäämään Reetta sekä ehkä Nea ja joku muukin. 

 
10. Toimikunnat 

A. Approt 
Viimeinenkin sopimus on puheenjohtajan allekirjoitusta vaille valmis. Lipunmyyntipaikat 
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on varattu. Karttojen grafiikat ovat myös lähes valmiita 
 

B. IntegraatioFest 
Ei paljon uutta. Kysellään MaB- ja MaC-rakennuksia vuokrattavaksi majoitusta varten. 
 

11. Sopo- ja Koposysteemit 
A. Sopoasiat 
Sopokahvit pidetään ensi viikon tiistaina Origossa. Teemana tällä kertaa 
terveydenhuolto. 

 
B. Kopoasiat 
Fysiikan Integraalimuunnosten kurssin pitäjän mukaan syventävillä kursseilla ei ole 
uusintamahdollisuutta ja tästä johtuen hän ei järjestänyt uusintatenttiä. Asiaa viedään 
eteenpäin, sillä opiskelijoilla on oikeus uusintatenttiin. 
Reetta ja Kiril tapasivat matematiikan laitoksen koulutussuunnittelijaa  ja pedagogista 
johtajaa tiistaina. Kokouksessa päätettiin pitää matematiikalle ja tilastotieteelle lähes 
identtinen kysely kuin jonka pidimme hiljattain fysiikalle. Kysely lähtee Ynnääjiin sekä 
Tiltin sähköpostilistalle ensi viikolla. Jos emme saa kyselyyn tarpeeksi vastauksia näiltä 
listoilta, niin kysely lähtee myös laitoksen listoille. Pääsemme esittelemään tulokset 
laitokselle ennen pääsiäistä.  
 

12. KV-asiat 
Tällä hetkellä haetaan kesätutoreita. Nea kannusti kv-tutoreiksi hakemaan myös tähän. 
 
13. Yrityssuhteet 

A. Hupparit 
Hupparit ovat lähteneet painatukseen hallituksen äänestämillä muutoksilla. Saanemme 
ne käsiimme viikon päästä maanantaina. 

 
B. Excu 
Toimintasuunnitelmassa lukee, että teemme pari excua, yhden lähemmäs ja yhden 
kauemmas. Lähelle järjestettävällä exculla voisimme käydä aiemmin mainitussa Panimo 
X:ssä. Kauas suuntautuvalla exculla voisimme lähteä esimerkiksi Ouluun tai vaasaan, 
jos emme halua pääkaupunkiseudulle. 

 
C. Toimareiden rekry 
Yrkät olisivat kiinnostuneita rekryämään toimihenkilöitä tiiminsä tueksi. Toteutetaan tämä 
rekry ja toivotaan, että saisimme yrkille lisäkäsiä. 
 
D. Muut 
Joitakin yhteistyösopimuksiamme on uusittava. 

 
14. Liikunta 
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A. Liikuntavuoro 
Radikaali haluaisi järjestää tanssiopetusta ensi viikon liikuntavuorolla heidän vujujaan 
varten. Kemistit saavat toteuttaa tämän haaveensa ja me lähdemme tanssimaan 
yhdessä kemistien kanssa. 

 
B. Muut 
Matlun pesisturnaus on tavan mukaan suunnitteilla. 

 
15. Vaalit 

A. Vaalimerkki  
Niko on tehnyt viikko sitten tarjouspyynnön merkeistä Merkillinen.fi:lle, mutta mitään ei 
ole vielä kuulunut. 

 
B. Vaalieventit 
JYYllä on ensi viikon viikonloppuna jokin vaalitapahtuma, jonne järjestämme 
yhteislähdön. Tehdään vaaliin liityvistä asioista koontisähköposti, jossa annetaan infoa 
Ynnän vaalitempauksista. 
 
C. Äänestyspäivät  
Ennakkoäänestys on 3.-9.4. Appropäivä on poissuljettu. Mennään yhdessä 
äänestämään 5.4., 7.4. ja 9.4. 
 
D. Oma vaalitapahtuma 
Nea haluaisi pitää Ynnälle luentotyyppisen vaalitapahtuman, jossa kerrottaisiin Ynnään 
ja vaaleihin liittyviä juttuja. Päätetään järjestää vaalivalvojaiset lanien perään, jotta 
tapahtumasta ei tule uusinta ystävänpäiväkorttien askartelusta. Varataan Kortepohjan 
C-talon tilaussauna nyt vaalisaunaksi sekä lanien loppusaunaksi. Budjetoidaan 30 € 
lanivaalisaunan vuokraan. 

 
16. Sauna 
Saunaa on kysytty Kortepohjan ylioppilaskylän asukastoimikunnan järjestämille sauna-approille, 
ja toki voimme vuokrata saunan tapahtumaan. 
 
17. Budjetoinnit 

A. Pikkujoulut 
Päätetään pikkujoulujen hyväntekeväisyyskohteeksi Hope ry. Kehyvastaava voisi tehdä 
tulevaisuutta varten listan kehykohteista, jotta lahjoituskohteen valitseminen olisi 
helppoa. 

 
B. Kostajaisten haalarimerkki 
Budjetoidaan 184,88€ kostajaisten haalarimerkkeihin. 
 
C. Luonnontietelijät 
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Budjetoidaan 100€ edustajistoryhmä Luonnontieteilijöille. 
 
D.Muut 
Budjetoidaaan 10,17€ sokeriin. 

 
18. Hankinnat 

A. Vaalimerkki 
Tilattu on, toivottavasti ehtivät saapua ennen vaaleja. 

 
B. Muut 
Hankitaan viime kokouksessa budjetoidut hakaneulat nyt. 

 
19. META 
Ynnän sähköpostien kanssa on ongelmia, sillä jyu.fi-päätteisistä sähköposteista ei voi lähettää 
meillä postia. Ei käytetä Ynnän sähköpostiosoitteita, kun viestitään yliopiston kanssa. 
Uusi paikoitusysteemi on ongelma, josta kukaan ei edes tiedä mitään. Selvitellään asiaa ja 
tehdään kannanotto. Tiltti on ilmoittanut olevansa mukana kannanotossa. 
 
20. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 26.3.2019 klo 16.15 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. 
 
21. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori päätti kokouksen kopauttaen päättäväisesti nuijansa 
kantapäähän kello 19.51. 
 
Liitteet 

1. Yhteenveto tileistä 31.12.2019 (31.3.2019) 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2019 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Kiril Sanasvuori Reetta Koskelo 
Puheenjohtaja Sihteeri 


