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Hallituksen kokous 9/2019  
Aika: 22. huhtikuuta kello 16.15 
Paikka: KOAS Meeting Room, Kauppakatu 11 
 
 

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 
Veikko Manninen 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
- 
x 
x, (saapui kohdassa 5) 
x 
x 
- 
x 
x 
- 
x 
- 
- 
x, (saapui kohdassa 5, poistui kohdassa 11.A) 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori avasi kokouksen kello 13.54. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Reetta Koskelo toimii sihteerinä. 
 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Ei pöytäkirjoja hyväksyttävänä. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla:  
Lisätään kohdat 9.E.iii. Kevätkokous, 9.F. Nintendoturnaus, 9.H. Jouluristeily ja 12.A. Sitsilaulu 
Siirretään muita kohtia tarpeen mukaan. 
 
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Hyvää pääsiäistä. Eilen oli 3miot-tiimin palkitsemisilta. KOAS Meeting Room ei ole yhtä toimiva 
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hallituksen kokoukselle kuin iltakoululle. Otetaan huomioon hallituksen sisäisessä viestinnässä 
muut ja keskustellaan asiallisesti. Veikko on juuri saapunut Jyväskylään. 
 
7. Jäsenet 
Hyväksytään uudet jäsenet ajalta 17.2.-22.4.2019, 3 henkilöä. Lista jäsenistä erillisenä liitteenä.  
 
8. Palkitsemisilta 
Päivämäärän valitseminen ei tuottanut tulosta, joten Kiril selvittää päiviä, jotka kävisivät Escille. 
Valitsemme annetuista päivistä sopivimman. 
 
9. Tapahtumat 

A. 3miot 
3miot oli huonoon aikaan ynnäläisille pääsiäistauosta johtuen, mutta siellä oli kuitenkin 
ihan hyvin porukkaa muista järjestöistä. Seuraavat 3miot pidetään sitten syyskuussa. 

 
B. Matlu aktiivisitsit 
Sitseillä oli hyvä meininki. 

 
C. Kostajaiset 
Osallistujia oli erittäin heikosti. Ensi vuonna on parannettava mainostusta. Budjetoidaan 
sitten, kun saadaan tarkka summa käytetyistä rahoista. 

 
D. Lanit 
Porukkaa ei ollut mitenkään hirveästi, mutta pelit olivat osallistujien mielestä hyvät. 
Lanien jälkeiset vaalivalvojaiset oli mukavat ja porukkaa oli ihan hyvin paikalla. 
Toivotaan, että tulevaisuudessakin pidetään myös vaalivalvojaisia. Saunassa kävi vain 
kaksi ihmistä. 

 
E. Vappu 

i. Karaoke 
Karaoke on huomenna. Tapahtumaa pitää mainostaa Instagramissa tänään ja 
muitakin vapputapahtumia tullaan mainostamaan aina edeltvänä päivänä. 
Lisätään mainostusta myös säpolla edeltävinä päivinä.  

 
ii. Esc 
Resiinassa karaokeillassa olleet pääsevät Esciin ilmaiseksi Radikaalin leimalla. 
Escissä lisäksi ohjelmassa beer pongia sekä limbokisa. Lipunmyynti ja 
lipunmyyntivuorot on hoidettava kuntoon jo etukäteen. 
 
iii. Kevätkokous 
Tilataan kevätkokoukseen pitsat Rosiefin erikoislistasta seuraavanlaisesti: 1 
vegaaninen, 2-3 kasvispitsaa, 1 gluteeniton ja loput lihallisia pitsoja. Varataan 
budjetista pitsoihin noin 150 € ja loput jää muihin tarjoiluihin. Nea lupasi pilkkoa 
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dippivihanneksia. Tulostetaan toimintakertomusta sekä tilinpäätöstä kutakin 5 kpl 
kokousta varten. 
 
iv. Jyväsmetro 
Linkki hoitaa tapahtuman. Tapahtuma on loppuunmyyty. 
 
v. Lautapelit 
MtG-turnauksessa on 8 osallistujaa. Kortit tätä varten on tilattu, toivottavasti ne 
ehtivät saapua ennen tapahtumaa. Budjetoidaan 80,95€ turnaukseen ja sen 
palkintoihin. 
 
vi. ProWappu 
Järvi näyttää vielä jäiseltä, mutta tällä viikolla on luvassa hyvin lämmintä säätä. 
Jos saunalauttaa ei laiteta vesille ennen lauantaita, vuokrataan ainakin yksi palju 
sen tilalle. 
 
vii. JYYn sitsit/Luontoretki 
Luontoretken lähtö on Laajiksen parkkipaikalta kello 14. Joku varmasti tietää 
reitin laavulle. 
 
viii. Vappusitsit 
Tapahtumassa tilataan jokaiselle pitsa, jonka jokainen osallistuja voi valita 
erikseen jo tapahtumaan ilmoittautuessaan. Pitsatilaukseen voi myös ehtiä 
tulemalla ajoissa paikalle, vaikka ei olisi ilmoittautunutkaan ennakkoon. 
 
ix. Piknik 
Budjetoidaan 119,05 € piknikin tarjoiluihin. 
 
x. Vappu(päivä) 
JYY kertoo piknikistään sitten, kun kertoo. 

 
F. Nintendo-turnaus  
Marwan haluaisi järjestää Nintendoturnauksen 8.5. tai 9.5. Budjetoidaan 30 € 
turnauksen palkintoon. 
 
G. Kesätapaaminen 
Tarkoituksena oli katsoa tähän kokoukseen mahdollisia muita paikkoja kesätapaamiselle 
korvaamaan perinteinen ja homeinen Kangasniemen metsästysmaja, mutta pääsi 
unohtumaan. Katsotaaan niitä siis seuraavaan kokoukseen. On myös mahdollista varata 
metsästysmaja ja perua se, jos löytyy toinen vaihtoehto. 

 
H. Jouluristeily 
Kiril ja Aleksi ovat halukkaita ottamaan vastuun risteilyn järjestämisestä. Aleksi saa 
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hoitaa. 
 
I. Muut 
JyYK sekä JYYn kehyvaliokunta pitävät 7.5. charity runin. Kysytään järjestäjiltä, olisiko 
meidän mahdollista tehdä Ynnän yhteislähtö tapahtumaan.  
EU-vaalien ennakkoäänestys 15.-21.5. Päätetään seuraavaan kokoukseen mennessä 
ennakkoäänestyspäivät, jolloin teemme yhteislähdöt äänestämään. 
Pidetään 15 min kokoustauko. 

 
10. Toimikunnat 

A. Approt 
Onni ei ole tarkistanut tilejä, eikä viimeistä approtoimikunnan kokousta ole vielä pidetty. 
Se pidetään sitten vapun jälkeen. 

 
B. IntegraatioFest 
Seuraavasta kokouksesta ei ole tietoa. Tapahtuman tilavarausten deadline on 
toukokuun lopussa. 

 
11. Ponnet 

A. Kalenteri 
Lähdetään toteuttamaan Ynnän henkilökalenteria. Veikko on motivoitunut hoitamaan ja 
toimimaan päätoimittajana. Hän aikoo tehdä ensi halkoon aikataulutusta ja 
suunnitelmaa. 

 
B. Muut 
Ei toteuteta Markuksen pontta Origon uudestaan nimeämisestä. 
Toteutetaan Siitarin ponsi Origon kyltistä ja MaD:n ala-aulan uudelleennimeämisestä. 
Toteutetaan Siitarin ponsi syyskokouksen paikasta. Pidetään syyskokous Opinkivellä tai 
Metallilla. 
 

12. Sopo- ja Koposysteemit 
A. Sitsilaulu 
Pääsiäissitsien jälkeen saimme palautetta laulusta Breivik. Tulevaisuudessa käydään 
sitsilauluvihkot ainejärjestöjen kanssa yhdessä läpi ja sovitaan siihen valittavat laulut jo 
etukäteen. Meidän jäsenistöltämme ei ole kuulunut valituksia laulusta, joten emme koe 
tarvetta poistaa laulua omilta sitseiltämme. 

 
B. Sopoasiat 
Huomenna on sopokahvit teemalla kohtuullinen alkoholinkäyttö. Budjetoidaan 12€ 
sopokahveihin. 

 
C. Kopoasiat 
Matikan kyselystä ei ole vielä keskusteltu laitoksen kanssa, mutta ei laitos ole myöskään 
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kysynyt meiltä mitään. Vastaukset ovat huomattavasti positiivisempia kuin fysiikan 
vastaavassa kyselyssä, mutta epäkohtiakin löytyy. 
 

13. KV-asiat 
A. Video 
Video kaipaa toden teolla lisää materiaalia, joten skarpataan vappuna videoiden 
ottamisessa. 

 
B. Tutorointi 
Ei uutta tutorointiin. 

 
14. Yrityssuhteet 

A. Excu 
Ei mitään uutta. 

 
B. Toimarien rekry 
Ei mitään uutta. 

 
C. Muut 
Huppareista on tullut viestiä, että emme ole maksaneet laskua, vaikka emme olleet sitä 
edes saaneet. Hallituslaiset kertovat Nealle, mitä ongelmia huppareissa on ollut ja Nea 
vastaa saamaansa sähköpostiin viimeistään huomenna. Kannustetaan yritysvastaavia 
pitämään tapaamisiaan. 

 
15. Liikunta 

A. Liikuntavuoro 
Ei tietoa, onko keväällä enää liikuntavuoroja. Ynnäläiset ovat ilmaisseet, etteivät halua 
enää yhteistä liikuntavuoroa muiden järjestöjen kanssa ja että Viveca ei ole hyvä paikka 
liikuntavuorolle. Katsotaan mitä voimme tehdä asian suhteen. 

 
B. Muut 
Kesällä voitaisiin järjestää yhteistä liikuntaa, esim. rantalentistä. Ynnä sports -ryhmää 
mainostetaan nyt kesää vasten, jotta saisimme aktivoitua ryhmää ja sitä laajemmin 
jäsenten keskinäiseen käyttöön. 

 
16. Vaalit 

A. Valvojaiset 
Käsiteltiin jo tapahtumissa. 

 
17. Sauna 
Pörssi hakee saunan perjantaina ja palauttaa sen Mattilanniemeen, jotta se on siellä valmiiksi 
meille ProWappua varten. Puita voidaan ehkä tarvita lisää jo vapun aikaan. Nea saattaa ehkä 
siivota Läffää ennen kuin se menee Pörssille. 
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18. Budjetoinnit 

A. Muut 
Budjetoidaan 58,06€ kilometrikorvauksiin Ikean ostoksia varten. 

 
19. Hankinnat 

A. Kestoastiat 
Kestoastioita voisi tiskata esim. käsin tai potentiaalikuopan tiskikoneessa, jos Semmalla 
ei voi tai saa pestä. Ostetaan Ikeasta 30 kpl haarukoita, 30 kpl veitsiä, 6 kpl lusikoita, 30 
kpl mukeja sekä 30 kpl lautasia. Budjetoidaan 85 € näihin. 
 
B. Muut 
Hankitaan 5 kpl roskapussitelineitä (=pyykkikoreja) Ikeasta. Budjetoidaan 15 € 
roskapussitelineisiin.  

 
20. META 
Yksi beer pong -pöydistämme toimii, jos käyttää kynää tukena. Dumpilta ei ole vieläkään 
saatu/pyydetty uusia pöytiä heidän rikottuaan meiltä kaksi. Kiril meinasi saada sydärin kun oli 
puhetta pleikkarin puuttumisesta Origolta, vaikka sen viemisestä laneille oli ilmoitettu etukäteen. 
 
21. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 2.5.2019 kello 16.15 myöhemmin ilmoitettavassa tilassa Agoralla. 
 
22. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori päätti kokouksen lyöden aggressivisesti Joonaksen 
tyhjän mehupurkin pöytään kello 19.11. 
 
Liitteet 

1. Uudet jäsenet ajalta 17.2.-22.4.2019 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2019 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Kiril Sanasvuori Reetta Koskelo 
Puheenjohtaja Sihteeri 


