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Hallituksen kokous 8/2019  
Aika: 8. huhtikuuta 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 
Aleksi Kangas 
 
Markus Kulmala 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
x (poistui kohdassa 16.B) 
x (saapui kohdassa 10.K) 
x  
x (poistui kohdassa 16.B) 
x 
x, (saapui kohdassa 10.A) 
x 
x (poistui kohdassa 10.G) 
x (saapui kohdassa 10.K) 
x (poistui kohdassa 10.G, palasi kohdassa 10.H.iv) 
- 
- 
x, Hallituksen ulkopuolinen jäsen (poistui kohdassa 
8, palasi kohdassa 10.E, poistui kohdassa 17.A) 
x, Hallituksen ulkopuolinen jäsen (poistui kohdassa 
10.A) 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori avasi kokouksen kello 16.20. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Reetta Koskelo toimii sihteerinä. 
 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään kokousten 6/19 ja 7/19 pöytäkirjat muutoksitta. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla:  
Lisätään kohdat 10.G. Kevätkokous ja 16.B. Kyykkä 
Siirretään muita kohtia tarpeen mukaan. 
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6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Pikaista paranemista Nikolle ja hyvää lanssimatkaa päivystykseen kurkkuun juuttuneen 
kalanruodon vuoksi. Millalta on kysytty alumnilistasta, mutta Ynnällä ei valitettavasti ole 
alumnilistalla toimintaa. 
 
7. Jäsenet 
Ei uusia jäseniä.  
 
8. Tilasuunnittelut ja Ylistön remontti 
Vain kemisteiltä on kysytty mielipidettä Ylistön remontista, mikä on huutava vääryys. Markus 
tietää kuitenkin kertoa, että opiskelijat päätöksentekoon on valittu tiedekuntaneuvoston kautta, 
mutta ainejärjestöjä ei ole kuultu asian tiimoilta. Kiril menee kemian laitoksen johtajan juttusille 
ja koittaa saada ainejärjestöille sananvaltaa. 
Nea ei haluakaan mennä YTHS:n tilakierrokselle aktiivisitsien jälkeisenä päivänä. 
 
9. Yhteistyökuviot ja edustukset 

A. Muut 
Resonanssin 25-v. vuosijuhlat on tulossa, muita ei tällä hetkellä näkyvissä. 

 
10. Tapahtumat 

A. 3miot 
3mioiden lipunmyynnit ovat jo tällä viikolla, vaikka 3miot on vasta viikon päästä. 
Lipunmyyntivuorolista ammotti vielä tyhjyyttään, joten varailimme vuoroja. 

 
B. Pääsiäissitsit 
Asia on loppuunkäsitelty jo viime kokouksessa. 

 
C. Speksi 
Ei sanottavaa. Ynnällä ei ole yhteislähtöä Speksiin. 

 
D. Matlu aktiivisitsit 
Sitsit on ylihuomenna ja pitsat on tilattu. Kankkonen ja kemisti Riku toimivat 
toastmastereina. Sitseillä on 33 osallistujaa. 

 
E. Kostajaiset 
Kostajaisissa on kaikki edelleen kunnossa. Kauppalista valmistuu tällä hetkellä, 
budjetoidaan rahat jälkikäteen. Mainostus on laitettava kohdilleen. 

 
F. Lanit 
Kysytään Nikolta iso telkkari lainaan laneille ja vaalivalvojaisiin. 
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G. Kevätkokous 
Kevätkokous on parin viikon päästä. Toimintakertomus on lähetetty toiminnantarkastajille 
ja Kiril aikoo lähettää kokouskutsun ajallaan. Ei tehdä sääntömuutosta vielä tähän 
yhdistyksen kokoukseen. Budjetoidaan 300€ tapahtuman tarjoiluihin. 

 
H. Vappu 

i. Karaoke 
Muidenkin matlujärjestöjen jäsenet saavat Ynnän Resinan sopparin mukaiset 
alennukset jäsentarroillaan tapahtuman ajan. 
 
ii. Esc 
Vappuetkojen julisteita on jo levitelty ympäri Mattilanniemeä ja Ylistöä. Ynnän 
lipunmyyntivuoro Escissä on klo 22-23, tapsat hoitavat vuoron. 

 
iii. Jyväsmetro 
Linkki hoitaa tästä eteenpäin. Ne, joilla ei ole tapahtumaan lippua, saavat 
vapaapäivän vapusta. 

 
iv. Lautapelit 
Hurrikaanin sauna on varattu. Budjetoidaan 300 € Hurrikaanin saunan vuokraan. 
Lautapeli-illassa on myös MtG-tosimiesturnaus, johon on ilmoittautuminen auki 
Ynnän sivuilla. Sauna on lämmin 19-23, tapahtuma alkaa jo aiemmin. 

 
v. ProWappu 
Tapahtumassa on tarkoituksena pestä haalareita. Saunalautta on varattu ja se 
toimitetaan Alban rantaan. Budjetoidaan 340 € saunalautan vuokraan. 
Mahdollisesti paistamme myös muurikalla lettuja. Meidän täytyy pyytää 
Clavikselta pidemmät kulkuoikeudet MaD:hen tapahtuman ajaksi. 
 
vi. JYYn sitsit/Luontoretki 
Luontoretken kanssa on kaikki ok. JYYn sitseistä ei ole kuulunut vielä 
huhupuheita kummempaa, joten ei ole tietoa, onko niitä loppujen lopuksi tulossa. 
 
vii. Vappusitsit 
Vappusitsejä varten on varattu Metalli 74 saunoineen. Tehdään tapahtumassa 
yhteinen pitsatilaus. 
 
viii. Piknik 
Piknikkiin on mukavasti budjettia jäljelllä. Niko ja Kiril ovat lähdössä mahdollisesti 
Latviaan asti ostoksille. Budjetoidaan 80€ vaapukkamehuun. 
 
ix. Vappu(päivä) 
Ei mitään sanottavaa. 
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I. Syrinxin Huiskilo 
Ynnällä ei ole kiinnostusta osallistua tapahtumaan. 

 
J. Kesätapaaminen 
Tutkitaan majoituspaikkamahdollisuuksia, josko löydettäisiin uusi paikka. 

 
K. Muut 
Aletaan pitää Ynnän tiistaikaraokea Resiinassa joka kuun ensimmäisenä tiistaina. 
Pidetään ensimmäinen tiistaina 7.5. 

 
11. Viestintä 
Ei uutta viestintään. 
 
12. Toimikunnat 

A. Appro 
Osallistujamäärä oli tänä vuonna noin 200. Appro pysyi suunnilleen budjetissa sekä 
menojen, että tulojen suhteen. Approtoimikunta pitää vielä viimeisen kokouksen 
mahdollisesti vapun jälkeen. Jatkoilla lipunmyyntivuorot olivatkin Ynnän hoidettavana, 
mutta onneksi kaikki hoitui hyvin, kun saimme Nean hoitamaan lipunmyyntiä. 

 
B. IntegraatioFest 
Ei uuttaa. 
 

13. Sopo- ja Koposysteemit 
A. Sopoasiat 
Radikaalin sopon kanssa on suunniteltu yhteisiä sopokahveja toukokuun alkuun aiheella 
kesän toimeentulo. Järjestöklubissa oli hyvää asiaa yksinäisyydestä sekä sen 
ehkäisemisestä. Huhtikuun sopokahvit pidetään 23.4. Teemaksi ideoita on liikunta, 
mielenterveys, kohtuullinen alkoholinkäyttö sekä sosiaaliset taidot. 

 
B. Kopoasiat 
Olemme saaneet matematiikan kyselyyn tähän mennessä noin 40 vastausta.  
 

14. KV-asiat 
A. Video 
Videomateriaalia on vähän. Pitää miettiä kuka editoi videon kasaan. 

 
B. Tutorointi 
Meillä on kaksi kv-tutoria hallituksessa. Nea selvittää ketä muita on tiedekunnassamme 
tutoreina, jotta voimme perehdyttää heitäkin ennen lukukauden alkua.  
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15. Yrityssuhteet 
A. Hupparit 
Huppareista ei ole kuulunut mitään, mutta emme kyllä ole kyselleetkäään mitään. 

 
B. Excu 
Yritysvastaavat aikovat kokoustaa ja suunnitella mahdollista fuksiexcua syksylle. 

 
C. Murata 
Murata haluaakin sponsoroida vain haalareita. 

 
D. Toimarien rekry 
Toimarien rekry ei ole edennyt. 
 
E. Muut 
Matlun yritysvastaavat haluaisivat saunoa ja harjoittaa yritysvastaavien yhteistyötä, 
mutta Ynnältä ei tähän rahaa heru. 
 

16. Liikunta 
A. Liikuntavuoro 
Liikuntavuoro on. 

 
B. Kyykkä 
Fysiikan fuksit ovat innostuneita kyykkäämään. Pidetään kyykkää alustavasti 
maanantaina 13.5. kello 14 alkaen kampuksen kentällä. Edellisissä kyykkäharjoituksissa 
oli harmillisen vähän osallistujia. 

 
C. Muut 
Harkitaan taas vaellusta, joka voitaisiin järjestää mahdollisesti kesäaikaan. 

 
17. Vaalit 

A. Valvojaiset 
Vaalivalvojaiset ovat tämän viikon sunnuntaina Lillukassa. Nikolta saadaan tätä varten 
lainaan iso televisio.  
 

18. Sauna 
Saunaan tulee TEKin logo. Puita täytyy hankkia viimeistään vapun jälkeen lisää. Sauna kaipaa 
myös pientä pesua Radikaalin vuosijuhlien jälkeen. 
 
19. Budjetoinnit 

A. Muut 
Kestoastioista ei ole vielä lisätietoa.  
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20. Hankinnat 
A. Kestoastiat 
Kestoastioista ei ole vielä lisätietoa.  

 
B. Muut 
Rikkoutuneen teippikoneen tilalle voi käydä hankkimassa uuden, jos ei varastosta löydy 
toista.  

 
21. META 
Nea on merkattu kertomaan tietotekniikan opinnoista Schildtin lukiolla, mutta hän ei aio lähteä. 
Mikon pitäisi mennä kertomaan fysiikasta mutta hän ei pääse ohjelmoinnin harkkatyörumban 
takia. 
 
22. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 22.4.2019 klo 13.45 KOAS Meeting Roomissa keskustassa. 
 
23. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori päätti kokouksen lyöden nuijansa päättäväisesti 
pöytään kello 19.04. 
 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2019 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Kiril Sanasvuori Reetta Koskelo 
Puheenjohtaja Sihteeri 


