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Hallituksen kokous 10/2019  
Aika: 2. toukokuuta kello 16.15 
Paikka: Origo MaD241/242 
 
 

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 
Veli-Pekka Uusluoto 
Marwan Martén 
Miikael Saksman 
 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
x (saapui kohdassa 4) 
x (poistui kohdassa 20) 
x (saapui kohdassa 6) 
x 
x 
x 
x 
x 
- 
- 
- 
x 
x (poistui kohdassa 9.E) 
x 
x (saapui kohdassa 11.A) 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori avasi kokouksen kello 16.19. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Reetta Koskelo toimii sihteerinä. 
 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen 8/19 pöytäkirja muutoksitta ja kokouksen 9/19 pöytäkirja seuraavalla 
muutoksella: Milla Koivuniemi poistui kohdassa 9. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla:  
Lisätään kohta 9.C. Ynnä goes Charity Run, 18.B. Kaasupullo. 
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Siirretään muita kohtia tarpeen mukaan. 
 
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Kirilillä on aivan loistava olo. Sää on hirveä. Aleksin mielestä kipeänä oleminen vappuna ei ole 
kivaa. Muilla vappu oli kiva, mutta onneksi se on kuitenkin ohi. Joonaksen kotona oleva remontti 
taas ei ole kiva. 
 
7. Jäsenet 
Ei uusia jäseniä.  
 
8. Palkitsemisilta 
Vapusta johtuen Kiril ei ole vielä kysynyt Esciltä sopivia päiviä.  
 
9. Tapahtumat 

A. 3miot 
3miot on kesätauolla. 

 
B. Vappu 

i. Karaoke 
Karaokessa oli aika hyvin porukkaa ja Resinalta tuli hyvää palautetta. Resina 
lupasi myös parempia alennuksia, jos tuomme sinne uudestaan saman verran 
porukkaa. 

 
ii. Esc 
Escissä oli valitettavan vähän porukkaa, vaikka julisteetkin oli ajoissa 
liikenteessä. Escin lipunmyyntivuoroissa oli taas ongelmia muiden järjestöjen 
osalta. Jos homma ei vastaisuudessakaan toimi, niin lipunmyynnit pitää alkaa 
hoitaa pelkästään Esc-järjestöjen kesken. 
 
iii. Kevätkokous 
Viime vuoden hallitus sai vastuuvapauden! Pitsaa oli tarjolla runsaasti, muttei 
liikaakaan. Nanon avain on palautettu.  
 
iv. Jyväsmetro 
Päästiin helpolla, koska tapahtuma oli Linkin. Linjoille oli helppoa päästä ilman 
lippuakin mukaan. 
 
v. Lautapelit 
Hurrikaanin sauna oli kiva tila paikkana ja tapahtuma oli onnistunut. MtG-turnaus 
oli myös onnistunut. Avainkaan ei hävinnyt, vaikka siltä hetken näyttikin. 
 
vi. ProWappu 
Tapahtumassa oli mukavasti porukkaa ja saunalautan hyvä varustelu oli 
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positiivinen yllätys. Tapahtuman kaikki rahaliikenne kulkee Ynnän kautta. 
 
vii. JYYn sitsit/Luontoretki 
Jyyn sitsejä ei sitten koskaan ollutkaan. Luontoretkellä kemistit jäivät toiselle 
laavulle, mutta jäipähän muille enemmän pullataikinaa. Retkellä oli mukavasti 
osallistujia ja tapahtuma oli onnistunut. 
 
viii. Vappusitsit 
Sitsit olivat erittäin onnistuneet. Sitsaaminen jatkui pienellä porukalla vielä 
virallisten sitsien jälkeenkin pari tuntia. Yksi pitsa jäi tulematta ja pari pitsaa 
tilattiin paikan päällä jälkikäteen Ynnän kortilla, maksupolitiikka on hoidossa. 
Muutama henkilö kerkesi tilata virheellisen 7 € pitsan, sillä kotisivuillamme oli 
aluksi väärä hinta. 
 
ix. Piknik 
Skumppaa oli liian vähän, mutta ruokaa jäi vähän ylikin. Skumppaa oli kaksi 
laatikkoa kuivaa ja yksi laatikko makeaa, ja tämä suhde oli sopiva. Ynnäläisiä oli 
kirkkopuistossa parhaimmillaan yli 100. Astiat on edelleen tiskaamattomina 
Onnin luona. Roskapussitelineet olisi voinut olla hyvä idea.  
 
x. Vappu(päivä) 
Ynnäläisiä oli hyvin vähän harjulla. Muita oli kyllä paljon. 

 
 

C. Ynnä goes Charity Run 
Charity Run on ensi viikon tiistaina kello 15-17. Päätämme, että emme lahjoita 
ynnäläisten osalta lisää rahaa, mutta kannustamme jäsenistöä  kuitenkin osallistumaan. 

 
D. Kesätapaaminen 
Yksi varteenotettava vaihtoehto löytynyt, mutta se on Salmenkylän metsästysmajaa 
paljon pienempi. Pysytään siis Salmenkylän metsästysmajassa. Joonas varaa 
metsästysmajan nyt. 

 
E. Muut 
Fysiikan fuksien retriitti syksyllä on 9.-10.9., joten ei järjestetä silloin tapahtumia. 
Siirretään kesätapaaminen viikonlopulle 28.-30.6., koska Salmenkylän metsästysmaja 
on silloin vapaa.  
Nintendoturnauksen tapahtuma ja ilmoittautuminen on melkein valmis. Turnauksen 
päivämäärämääräksi valikoitui 9.5. 
Pääsiäissitseistä ollaan miinuksella. Kuusi henkilöä ei ole maksanut, joten Onni lähettää 
heille maksuvaatimuksia. 
Haalarinkorjausta pidetään 15.5. kello 12 alkaen Origolla. 
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10. Toimikunnat 
A. Approt 
Budjetoidaan 105,59 € approjen järjestämiseen, sillä budjetti ylittyi mm. liian ison Granon 
tilauksen vuoksi. Approista jäätiin alle tavoitetulojen ja budjetti ylittyi. Toimikunta pitää 
viimeisen kokouksensa ensi viikolla. 

 
B. IntegraatioFest 
Ei mitään uutta. 
 

11. Sopo- ja Koposysteemit 
A. Sopoasiat 
Sopokahveilla kävi paljon porukkaa. Sopot ovat päättäneet keskustelun sitsilaulusta 
erittäin tyhjentävään viestiin. Kevään viimeiset sopokahvit on tulossa. 
Saimme tyhjentävään viestiin vastauksen, jossa kiiteltiin keskustelusta ja asia tuli näin 
päätökseen. 

 
B. Kopoasiat 
Kopot menevät viikon päästä taas opinto- ja tiedevaliokunnan kokoukseen. Fysiikan 
fukseilla on ongelmia pakollisten matematiikan kurssien aikataulutusten kanssa. 
Kiril on saanut sähköpostia tiedekunnan strategiasta 2020, johon pitäisi saada 
kommentteja. 
Juutinen on kysynyt milloin voisimme keskustella matematiikan kyselystä. Asia on 
unohtunut, mutta otamme sen uudestaan esille ja edistämme sitä. 
Palataan kohtaan 11.A. 
 

12. KV-asiat 
Ei uutta 
 
13. Yrityssuhteet 

A. Excu 
Yrkkien pitäisi kokoustaa. 

 
B. Toimarien rekry 
Yrkkien pitäisi kokoustaa. 

 
C. Muut 
Passioniin on toivetta jonkinlaisille alennuksille. Passionissa voitaisiin myös pitää taas 
wingsilta. Ensin kuitenkin pitää tarkistaa onko Sohwissa vai Passionissa paremmat 
kasviswingsit. 
Kiril haluaisi nähdä Muratan sopparin, jotta voisi allekirjoittaa sen. 
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14. Liikunta 
A. Liikuntavuoro 
Liikuntavuoroa ei taida olla enää ennen kesää. 

 
B. Muut 
Syrinx voitti pesisturnauksen. He haluavat pokaalin, joka on kuulemma ollut vuoden 
Veikon luona. Pokaali toimitettakoon Syrinxille. 
Miikael ehdottaa, että Tiltti voisi tulla syksyllä Ynnän liikuntavuorolle mukaan. 
Linkki haluaa järjestää syksyllä kirkkovenesoutua Ynnän kanssa. Kiinnostuimme 
yhteistyöstä, joten Linkki lähtee järjestämään tätä. 

 
15. Vaalit 
Tiltti on haluaa lähteä tekemään Ynnän kanssa yhteistä vaalipöhinää, jotta saamme jäsenistön 
äänestämään eurovaaleissa. Päätetään, että menemme Ynnän kanssa vain kerran 
ennakkoäänestämään. Päivämäärä on 15.5. haalarimerkkien ompelun yhteydessä tai jälkeen. 
Miikael ilmoitti, että Tiltti tulee ennakkoäänestykseen mukaan. 
 
16. Sauna 
Sauna on tällä hetkellä kortepohjassa ja Kiril aikoo lähteä siirtämään sen kokouksen jälkeen. 
Saunassa on vielä talvirenkaat alla. Ne pitää vaihtaa, jos vuokrauksia tulee ennen talvea. 
 
17. Budjetoinnit 

A. Muut 
Ei budjetoitavaa. 

 
18. Hankinnat 

A. Asia kunnossa -merkki 
Hankitaan 500 kpl Asia kunnossa -merkkejä. Budjetoidaan 312 € merkkeihin. 
 
B. Muut 
Kaasupullo kaipaa täyttämistä. Budjetoidaan 30 € kaasupullon täyttämiseen. 
Tarvitsemme lisää beer pong -mukeja. Budjetoidaan 75 € mukeihin. Onni tilaa mukit nyt. 
Selvitetään Dumpin kanssa heidän rikkomiensa pöytien korjaaminen ja hoidetaan 
homma loppuun. 

 
19. META 
Origon siivoaminen pidetään Miikaelin johdolla torstaina 16.5. kello 14 eteenpäin. Jos meillä ei 
ole moppia, niin ostetaan sellainen. Budjetoidaan 15 € kekseihin ja muuhun tarjottavaan 
talkoolaisille. 
Ynnän kehy-merkki tulisi lisätä Ynnän merch -sivulle. 
 
20. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 14.5.2019 kello 16.15 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. 
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21. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori päätti kokouksen lyöden päättäväisesti nuijansa 
pöytään kello 18.48. 
 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2019 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Kiril Sanasvuori Reetta Koskelo 
Puheenjohtaja Sihteeri 


