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Hallituksen kokous 11/2019  
Aika: 14. 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 
Juho Reiman 
 
Aleksi Valtonen 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
x (saapui kohdassa 8, poistui kohdassa 12.B.) 
x 
- 
x (poistui kohdassa 12.B.) 
x 
x 
x 
x (saapui kohdassa 8) 
x 
x (saapui kohdassa 8) 
- 
x 
x, hallituksen ulkopuolinen jäsen (poistui kohdassa 
6, palasi kohdassa 10.E., poistui kohdassa 12.A.) 
x, hallituksen ulkopuolinen jäsen (poistui kohdassa 
10.A.) 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori avasi kokouksen kello 16.17. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Reetta Koskelo toimii sihteerinä. 
 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen 10/19 pöytäkirja muutoksitta. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla: 10.C. Kesätapaaminen, 10.D. 
Atomiteknillinen seura, 10.E. Syksy, 18.A. Appro, 18.B. Kostajaiset. 
Siirretään muita kohtia tarpeen mukaan. 
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6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Matikan tentit aiheuttavat ongelmia. Seppälän Prisma ei pysy järjestyksessä. Mirva on saanut 
kendovarusteet. Tänään on tiistai. 
 
7. Jäsenet 
Ei uusia jäseniä.  
 
8. Kokouskäytänteet 
Nykyisellään hallituksen kokouksissa on ongelmia, sillä keskustelu rönsyilee paljon, mikä on 
kuitenkin osaltaan myös hyvä asia. Keskustelu ei kuitenkaan aina pysy aiheessa ja hallituslaiset 
eivät keskity kokoustamiseen. Päätösten toteutumiseksi nimetään tästä lähtien vastuuhenkilö(t) 
päätösten yhteyteen. Lisäksi pitkien keskustelujen jälkeen kootaan pääpointit käydystä 
keskustelusta. Sihteeri kirjaa pöytäkirjaan tulevat budjetoinnit aina myös erilliseen liitteeseen. 
Kulukorvauksiin ja pankkikorttilomakkeisiin olisi hyvä kirjoittaa kokous, jossa haettava summa 
on budjetoitu. 
Palataan kohtaan 10.A. 
 
9. Palkitsemisilta 
Escin palkitsemisilta pidetään helatorstaina 30.5. Mikäli päivä ei käy Escille, pidetään 
palkitsemisilta edellisenä päivänä. 
 
10. Tapahtumat 

A. Vappu 
Vappu jatkuu ensi vuonna. Vapun budjettia jäi jopa jonkin verran yli. Vapun 
dinosauruspiknikkiä Harjulla voisi harkita tuleville vuosille.  
Palataan kohtaan 8. 

 
B. Ynnä goes Charity run 
Charity runilla oli kolme ynnäläistä, mikä on kaikkiaan 24 osallistujasta hyvä osuus. 
Kannustetaan ynnäläiset mukaan myös tulevina vuosina. 

 
C. Kesätapaaminen 
Salmenkylän metsästysmaja onkin vapaana 26.-28.7., joten siirretään kesätapaaminen 
sinne, jos varauksen siirto onnistuu. Nio hoitaa tämän. Kirililtä ja Onnilta löytynee telttoja 
hengitysoireisten majoittamiseen. 

 
D. Atomiteknillinen seura 
Atomiteknillinen seura on lähestynyt Kiriliä, sillä he haluaisivat jälleen pitää meille 
infoillan. Olemme ilomielin järjestämässä tapahtumaa, joka pidetään mahdollisesti 
marraskuulla. Jos saamme yhtä hyvän budjetin kuin edellisellä kerralla, niin pidetään 
tarjoilut fiininä viinilinjalla. 
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E. Syksy 
Syksyllä tulevia tapahtumia ovat mm. 
varaslähtöpiknik, Passionilta, sivuaineinfo ja baarikierros, fuksisauna, fuksikaraoke, 
fuksisitsit ja fuksiaiset. 
Jyri varmistaa fysiikan laitoksen johtajalta milloin fuksit aloittavat.  
Hyväksymiskirjeiden ohessa lähetettävä fpitää tehdä. Milla hoitaa.  
Elokuun lopulla pidetään yhteistyötapaaminen tutoreiden kanssa. Matlun yhteinen 
kv-tapahtuma tulisi mieluusti ajoittaa syyskuulle.  
Voppaan vastuu on tänä vuonna Ynnällä. Reetta, Kiril ja Nio tapaavat ensi viikolla asian 
tiimoilta. Aleksi hoitaa sivuaineinfon syksylle. 
 
F. Muut 
Huomenna korjataan haalareita, ommellaan haalarimerkkejä ja äänestetään. Kyykässä 
oli eilen mukavasti pelaajia. Ilmoilla on ajatus matlun yhteisestä kesämiitistä.  
Pidetään 5 minuutin kokoustauko. Kokous jatkui 4 minuuttia myöhässä. 

 
11. Toimikunnat 

A. Approt 
Approtoimikunnan viimeinen kokous on pidetty ja approjen testamenttimuistio on 
kirjoitettu. Budjetoidaan 30 € Approjen poliisilupaan.  

 
B. IntegraatioFest 
Ei mitään uutta. Integraatiofest-toimikunnan puheenjohtajan Juho Siitarin on kutsuttava 
kokous koolle. 
 

12. Sopo- ja Koposysteemit 
A. Sopoasiat 
Osallistujia oli tänään Radikaalin kanssa yhteisillä sopokahveilla mukavasti. Harkitaan 
järjestettäväksi syksyllä yhteistyösopokahvit esimerkiksi Syrinxin kanssa. 
Sopot haluaisivat järjestää kesällä sopotapahtumia erikseen sekä Tiltin että 
fyysikkokerhon kanssa. 
Hallituksen hyvinvointikyselystä puuttuu vielä muutaman hallituslaisen vastaus. 
Ynnä ei jaa somessa poliittisia kirjoituksia, vaikka ne koskisivatkin opiskelijoita. 

 
B. Kopoasiat 
Matematiikan valintakoe on 3.6. ja fysiikan 4.6. Tarvitsemme molempiin hallituslaisia 
tarjoilemaan kahvia sekä hyvää tunnelmaa. Onni lupautui matikan kokeeseen, Nio 
fysiikan kokeeseen ja Aleksilta vahva ehkä. Velvoitetaan jokainen kynnelle kykenevä 
hallituslainen käymään paikalla. 
Matikan kuormittavuuskyselyn tuloksia ei ole vieläkään viety laitoksen nähtäväksi. 
 

13. KV-asiat 
KV-vastaavalle on luvattu kertoa muut tiedekunnan kv-tutorit, jotta Ynnä voi järjestää yhteistyötä 
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tutoreiden ja kv-opiskelijoiden kanssa.  
Ainejärjestötoiminnan esittelyvideoon on jo jonkin verran materiaalia. Videon deadline on 
syyskuun alku. Nea kysyy muita matlun järjestöjä mukaan videolle.  
Ainejärjestöt esittäytyvät tiedekunnan kv-opiskelijoiden infossa, jossa esitellään myös video, 
mikäli se saadaan toteutumaan. Milla voi kasailla Ynnän kotisivuille international-sivua kesän 
aikana ja mm. Onni lupautui auttamaan projektissa. 
 
14. Yrityssuhteet 

A. Excu 
Ei mitään uutta. 

 
B. Toimarien rekry 
Rekrytointisähköposti on lähtenyt Ynnääjiin. Vastauksia ei ole ainakaan vielä tullut. 

 
C. Murata 
Kiril on saanut Muratan sopimuksen allekirjoitettavaksi. Murata sponsoroi vain 
haalareita. 

 
D. Muut 
ABB:n kanssa on keskusteltava vielä uudemman kerran sponsoroinnista. TEKin kanssa 
sopimusasiat etenevät hitaasti. Yritysvastaavat tekevät töitä myös jäsenetujen eteen.  
Semmalta kysytään halua sponsoroida saunaa. Yritysvastaavat tarkistavat saunan 
sponsorien tämänhetkisen tilnateen, ja logoja vaihdetaan uusiin tarpeen mukaan. 
Accenturen saunasopimus päättyy tänä vuonna, joten yritysvastaavat kyselevät sen 
uusimista.  

 
15. Liikunta 

A. Muut 
Liikuntavuoroa ei ollut. 

 
16. Vaalit 
Huomenna Aleksi vetää äänestysmarssin Seminaarinmäelle. Jyri mainostaa äänestystä 
somessa. Aleksi laittakoon eduskuntavaaleihin Ynnän tempauksissa äänestäneiden listan 
Driveen. 
 
17. Sauna 
Sauna seisoo edelleen talvirenkaillaan. Talvirenkaat tulisi vaihtaa ja puuta tarvitaan lisää. Kiril 
kysyy Siitarilta puuta. 
 
18. Budjetoinnit 

A. Appro 
Ei budjetoitavaa. 

 



 
 
Ynnä ry, hallituksen kokous 11/2019 5/6 

B. Kostajaiset 
Budjetoidaan 256,06 € Kostajaisiin. 

 
C. Muut 
Budjetoidaan 0,04 € lisää vapun vaapukkamehuun. 
Budjetoidaan 10 € hanalliseen vesiastiaan. 
Budjetoidaan 9,50 € toukokuun sopokahveihin. 

 
19. Hankinnat 

A. Asia kunnossa merkki 
Asia kunnossa. 
 
B. Kaasupullo 
Niko ja Nea hoitavat kaasupullon hankinnan. 
 
C. Muut 
Hankitaan varastoon tiivis kannellinen säilytyslaatikko elintarvikkeille. Budjetoidaan 13 € 
säilytyslaatikkoon. 

 
20. META 
Vastaavien on oltava aktiivisia valiokunnissa, jotta voimme mainostaa tapahtumia jäsenistölle. 
Reetta kävi opinto- ja tiedevaliokunnan kokouksessa. Ynnän osallitumista valiokuntien 
kokouksiin pitäisi seurata tarkemmin. 
Palataan kohtaan 18.C. 
Saunan toinen etutuki on sen verran vääntynyt, ettei sitä oikein voi enää käyttää. Nea organisoi 
kesän alkuun Läffän korjaustalkoot. 
Haalareiden mainoksia on myyty tähän mennessä neljä kappaletta. Yritysvastaavilla on kortti 
haalarisponssoroinnin ohjeelliselle hinnastolle. 
 
21. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään syksymmällä. 
 
22. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori päätti kokouksen lyöden päättäväisesti nuijansa 
pöytään kello 20.03. 
 
Liitteet 

1. Kokouksen 11/19 budjetoinnit 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2019 
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Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Kiril Sanasvuori Reetta Koskelo 
Puheenjohtaja Sihteeri 


