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Hallituksen kokous 7/2019  
Aika: 28. maaliskuuta klo 16.15 
Paikka: AgB 112.2 
 
 

Hallitus:  Läsnä: 

Kiril Sanasvuori 
Aleksi Kivelä 
Reetta Koskelo 
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 
x 
- 
x 
- 
x (saapui kohdassa: 6, klo 16:33) 
- 
x (hakemassa take awayta 16:58 - 17:05) 
x 

   

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori avasi kokouksen klo 16.24. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Aleksi Kivelä toimii sihteerinä. (ei vastustusta) 
 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen 6/19 pöytäkirja seuraavassa kokouksessa. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla:  
Kohta 18, lisätään kohta b: YTN 
Kohta 19, lisätään kohta b: kestoastiat 
 
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
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Oula halusi käydä hakemassa take awayt Piatosta 
Krapula ei ole hyvä syy jäädä pois kokouksesta 
Havainto: Vihreiden vaalimainonta on hyökkäävää ja paikoittain epäasiallista 
Käykää ihmiset juttelemassa vaaliehdokkaille! t: Aleksi 
Niko Kankkonen ei osaa aakkosia 
Korjaus: Niko Kankkonen osaakin aakkoset, me ei vaan osata infota oikein 
Sitsilauluvihkoja tulostaessa huolehdittava siitä että säkeistöt täsmäävät styrolin kanssa 
RIP meemit, artikla 13 meni läpi :( 
 
7. Jäsenet 
Ei uusia jäseniä.  
 
8. Yhteistyökuviot ja edustukset 

A. Muut 
Ei ole 

 
9. Tapahtumat 

A. 3miot 
Menivät hyvin. Jyri oli voittanut VIP-paketin joillekin kolmioille, vaikkei sinne ole 
pääsemässäkään. Kiril toimitti rahat ja merkit passioniin eilen. 

 
B. Kyykkä 
Sitä pelattiin osallistujamäärästä huolimatta. Kyykkää katsotaan uudelleen syksymmällä. 

 
C. Pääsiäissitsit 
Vapaaehtoisia järjestämään löytyi kiitettävästi. Sitsien osallistujamäärä jäi pieneksi, 
mutta se ei haitannut menoa. Varkaiden sitsikäyttäytyminen ihmetytti. Jatkoilla ei ollut 
paljoa porukkaa. 

 
D. Speksi 
Selvitetään myyntiaikataulut ja pyritään mainostamaan tapahtumaa jäsenistölle 
mieluummin kuin että myytäisiin lippuja itse. 

 
E. Matlu aktiivisitsit 
Tulossa 10.4. Tilialla. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen on laitettu jäsenistön 
sähköpostiin. 

 
F. Kostajaiset 
Haalarimerkit tulivat. Toimikunnan kokous on myös tulossa kohtapuoliin ja rastit on jo 
ideoitu. Kartoitusta hankinnoista yms. ei ole vielä tehty. Tapahtuma on hyvällä mallilla. 

 
G. Lanit 
13.-14.4. Lillukassa. Yhteyteen on mietitty vaalivalvojaisia, mutta asiasta pitää vielä 



 
 
Ynnä ry, hallituksen kokous 7/2019 3/6 

keskustella. 
 

H. Vappu 
i. Karaoke 
23.4. Resiinassa, tapahtuma julkaistu jo facebookissa. Toteutetaan 
matlu-yhteistyönä ja jatkot escissä. Lipunmyyntivuorot selvitettävä. 
 
ii. Esc 
On olemassa. Jotain tapahtumaa on suunnitteilla. 

 
iii. Jyväsmetro 
Lippuja on mennyt. Kymppilinja loppuunmyyty. 

 
iv. ProWappu 
Perutaan Kaijalanniemi. Jos Linkkarit suostuvat, niin tapahtuma vaihtuu takaisin 
lauantaille ja tapahtumaan saadaan saunalautta. Tämä tosin vaatii myös sen, 
että jäät sulavat. 

 
v. Lautapelit 
Siirtyy jo perjantaille ja varataan metallilta pelkkä kokoustila. Mirva hoitaa 
varauksen ja tiedottaa tilanteesta ensi kokoukseen mennessä. 

 
vi. JYYn sitsit/Luontoretki 
On toteutumassa. Budjetoidaan 10€ luontoretken tikkupullaan yms. 

 
vii. Vappusitsit 
Metallin kokoustilassa. Budjetoidaan 300€ metallin vuokraan. 

 
viii. Piknik 
Kirkkopuistossa. Voi olla viiniä, mutta voi olla olemattakin. 

 
ix. Vappu(päivä) 
JYYn perinteinen piknik. Infotaan jäsenistöä, mutta jokainen osallistukoon oman 
mielensä mukaan. 

 
I. Syrinxin Huiskilo 
Viime vuonna hieman epäonnistunut tapahtuma. Jos innokkuutta löytyy niin 
osallistutaan. Katsellaan vielä ja päätetään ensi kokouksessa. 

 
J. Kesätapaaminen 
Päätetään ajankohdaksi 2.-4.8.2019. Paikkana Salmenkylän metsästysmaja. Voidaan 
myös harkita isompaa vaihtoehtoa viimekesäisen tilanpuutteen vuoksi. 
 



 
 
Ynnä ry, hallituksen kokous 7/2019 4/6 

K. Muut 
Ei ole. 

 
10. Viestintä 
Jodelissa ei edelleenkään käytetä tägiä “Ynnän hallituslainen”. 
Jodel ei ole virallinen mainostuskanava. 
Viikkotiedotteen hyötyjä/haittoja mietittävä. Viikkotiedote koettu miellyttävämpänä tapana 
tiedottaa kuin jatkuva spämmi. Toisaalta on tullut myös viestiä ettei osasta tapahtumia ole 
tiedotettu kunnolla. Jatkossa pyritään välttämään spämmiä, mutta lähetetään erikseen 
sähköposti per tapahtuma. 
 
11. Toimikunnat 

A. Approt 
Lipunmyynti menossa tällä viikolla (fyysiset liput). Yhteistyösopimukset on kirjoitettu. 
Graafikko Heinille toimitettiin mukit tekemillään approkuvilla. Lippuja on myyty tähän 
mennessä 59 kpl. Mainostusta lisättävä reilusti. Approkokous tulossa maanantaina. 

 
B. IntegraatioFest 
Ei mitään uutta sitten viime kerran.  
 

12. Sopo- ja Koposysteemit 
A. Sopoasiat 
Sopokahvit pidettiin ja siellä oli ihan asiaa terveydenhuollosta. Mikolle erityiskiitos 
instagramin käytöstä. 

 
B. Kopoasiat 
Aleksi ja Reetta kävi kopoilemassa. JYY kehottaa järjestöjä painottamaan äänestämistä 
ja aktiivisuutta eduskuntavaalien, eurovaalien ja edarivaalien kanssa. Esittelyssä oli 
myös palvelu Turnitin ja Korpin korvaaja SISU. 
Ynnä goes voting 5.4. klo 13 mattilanniemen D-talon edustalta Aleksi vetää. 
7.4. Kuokkala/kortepohja; tapsatiimi hoitaa. 
9.4. klo 16 mattilanniemestä Aleksi vetää. 
Aleksi hoitaa eventin Facebookkiin ja Ynnän sivulle. Haalarimerkeistä ei tietoa, mutta 
tarvittaessa kerätään äänestäneiden tiedot ylös ja merkin voi lunastaa Origosta 
myöhemmin. 
 

13. KV-asiat 
Ei ole 
 
14. Yrityssuhteet 

A. Hupparit 
Tuli. (Hyvä yrkät!) Laskusta ei vielä tietoa, sillä sellaista ei ole lähetetty. Palataan asiaan 
kun lasku tulee. 
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B. Excu 
Niko hoitaa jäsenkyselyn excursion kohteesta ja sisällöstä. Hallitukselta löytyisi intoa 
lähteä excuilemaan. 

 
C. Toimarien rekry 
Origosta kuulunut halukkuutta toimarointiin, mutta ei ole toistaiseksi uusia toimareita 
tiedossa. 

 
D. Muut 
M-Room ei vastaa. TEK:n soppari tulossa. 

 
15. Liikunta 

A. Liikuntavuoro 
Viime viikolla tanssittiin Radikaalin vujuja varten. Veikko hoitaa. 

 
B. Muut 
Ei ole 

 
16. Vaalit 

A. Valvojaiset 
Pidetään lanien yhteydessä. 

 
17. Sauna 
Asukastoimikunta Kortepohja vuokraa Löylyfunktion mielellään sauna-approihin 1.5. Tarvitsee 
kuljetuksen. 
 
18. Budjetoinnit 

A. Nettisivut 
Budjetoidaan 132,43€ Ynnän nettisivuihin vuodeksi. 

 
B. ATK-YTN 
Budjetoidaan 37,40€  

 
C. Muut 
Ei ole 

 
19. Hankinnat 

A. Vaalimerkki 
Ei sanottavaa. 
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B. Kestoastiat 
Nio selvittänyt muoviastioiden hankintaa. Selvitettävä, voidaanko lautasia/astioita pestä 
Semman tiloissa, vai onko astiat pestävä itse. Oula selvittää. Aluksi hankittava määrä 30 
kpl tienoilla. 
 
C.  Muut 
Ei ole 

 
20. META 
Tämän vuoden nopein kokous 

- Puheenjohtaja toivoo aktiivisuutta hallituslaisilta. Krapula ei ole edelleenkään tarpeeksi 
hyvä syy jättää tulematta kokoukseen. 

 
21. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 8.4.2019 klo 16.15 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. 
 
22. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori päätti kokouksen lyöden päättäväisesti nuijansa 
pöytään klo 18:12. 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2019 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Kiril Sanasvuori Aleksi Kivelä 
Puheenjohtaja Sihteeri 


