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Hallituksen kokous 12/2019  
Aika: 26. elokuuta kello 16.15 
Paikka: Ag B112.1 
 
 

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  

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
- 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x, (saapui kohdassa 9.A.) 
- 
x 
- 
x 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen, (poistui kohdassa 
11.A.) 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori avasi kokouksen kello 16.18. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Reetta Koskelo toimii sihteerinä. 
 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen 11/19 pöytäkirja muutoksitta. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla: lisätään kohta 15.A. 3MIOT ja 
poistetaan kohta 15.D. Rantapelipiknik. Siirretään muita kohtia tarpeen mukaan. 
 
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Milla työllistyi pysyvästi, mutta se ei vaikuta hänen toimintaansa hallituksessa. Hallitus on 
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kokoustanut tänä vuonna 34 h 46 min. Sisu ei ole kiva asia. 
 
7. Jäsenet 
Hyväksytään uudet jäsenet ajalta 23.4.-26.8.2019, 1 henkilö. Lista jäsenistä erillisenä liitteenä.  
 
8. Ynnän touhutuokio 
Pohdimme mahdollisuutta erottaa hallituksen jäsen. 
Fuksiaisten ilojuoman aikataulu on vähän liian tiukka. Onni saa asian hoidettua, mutta hän on 
näreissään tiukasta aikataulusta. 
 
9.Ynnä verkossa 

A. Domain 
Mikko on saanut Ynnän domainin viestintäviraston avulla vihdoin Ynnän haltuun.  
Budjetoidaan 18,60 € Ynnän domainiin ja 4,96 € Ynnän rekisteriotteen saamiseen. 

 
B. Nettisivut 
Sivuilla pitäisi olla ilmoitus evästeiden käyttämisestä sekä tietosuojaseloste. 
Rekisteriselostetta pitäisi myös muokata, että ilmoittautumisia tapahtumiin säilytetään 
puolitoista vuotta. 
Mikko on tehnyt kesän aikana pieniä hienosäätöjä sivuille. 

 
10. Budjetin toteuma 
Onni on tehnyt toteuman 23.8.2019 asti, jotta tiedetään missä mennään budjetin suhteen. 
 
11. Fuksit 

A. Varaslähtöpiknik 
Melkein kaikki hallituslaiset ovat pääsemässä piknikille. Tutorit keksivät tapahtumaan 
ohjelman. Hallitus tarjoaa tapahtumassa haalareiden sovitusta, Ynnään liittymistä ja 
pientä naposteltavaa. Budjetoidaan 30 € tarjoiluihin.  

 
B. Ynnän esittely nimenhuudossa 
Kiril laittaa laitoksille viestiä hallituksen esittelystä ja aikataulusta. 
 
C. Sivuaineinfo 
Aleksi on hoitanut sivuaineinfon järjestelyä. Laitokset ovat jo kyselleen mm. 
sivuaineinfon aikataulua. 
 
D. Muut 
Fuksipassit saapuivat ja ne näyttävät hyvältä. Myös sovitushaalarit ovat saapuneet. 
Vanhoja haalareita on paljon, mutta viimevuotisia ei saa vielä myydä johtuen vuoden 
pituisesta säilytysajasta. Harkitaan tämän säilytysajan lyhentämistä lain puitteissa. 
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12. Sopo- ja Koposysteemit 
A. Sopoasiat 
Huomenna on sopopikniksauna. Budjetoidaan tapahtuman tarjoiluihin 60 €, josta 
Fyysikkokerhon osuus on 20 €. Piknikille tulee myös Läffä, jonka Kiril tuo paikalle. 
Syksyn ensimmäiset sopokahvit pidetään 17.9. Origossa teemalla verkostoituminen. 
Budjetoidaan 10 € sopokahveihin. Lokakuun sopokahvit pidetään puolestaan 
potentiaalikuopassa teemalla henkilökohtainen ajankäyttö. Sopot suunnittelivat 
sopoinfoa uusille fukseille, mutta sitä ei ole ainakaan vielä lähetetty. Sopot ovat 
suunnitelleet pitävänsä Radikaalin kanssa taas syksyn aikana jonkin sopotapahtuman. 

 
B. Kopoasiat 
Reetta ja Kiril hoitavat syksyn aikana matematiikan kuormittavuuskyselyn tulokset 
laitokselle, kunhan ensimmäiset viikot ovat ohi. 

 
13. KV-asiat 
Nea on kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tutorina. 5.9. kello 12 on vaihtareille 
tiedekuntainfo, johon Ynnästä tarvitaan puheenjohtaja, tapahtumavastaava ja kv-vastaava 
esittelemään järjestön toimintaa. Mirva on lupautunut tapahtumavastaavista paikalle. Infovideo 
on hyvällä mallilla. Nea etsii Ynnän vaihtareiden tutorit, jotta vaihtarit voivat heidän avullaan 
löytää Ynnän. Sunnitelmissa on myös järjestää tiedekunnan vaihtareille isompi yhteinen 
tapahtuma. 
 
14. Edustukset 

A. Tutti ry 29v. 
Tutti ry:llä on tulossa vujut 15.11. 
pidetään 5 min 20 s kokoustauko 

 
15. Tapahtumat 

A. 3MIOT 
Syksyn ensimmäisillä 3mioilla on teemana fuksifestarit ja siellä on esiintyjä. Tapahtuman 
järjestäminen etenee hyvin. 

 
B. Kevään tapahtumien karhut 
Muutama pääsiäissitsien osallistuja ei ole vieläkään maksanut osallistumismaksuaan. 
Onni on lähettänyt heille nettisivujen kautta karhuja ja lähettää vielä uudet karhukirjeet 
sähköpostilla ao. henkilöille.  

 
C. Passion & fuksivisa 
Niko sai Passionin varattua. Fuksivisa on suunnitteilla, voittajajoukkueelle ostetaan 
skumppapullo. Budjetoidaan 18 € Ynnävisan voittajajoukkueen palkintoon. 

 
D. Fuksikaraoke 
Resiinaan on ilmoitettu tapahtumasta, tilanne on hallinnassa. 
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E. Fuksisauna 
Bussien varaaminen on hoidossa. Tapahtuma on Kaijalanniemessä. Lauri pyytää 
laitoksilta sponsorointia busseihin. Olvijuoksuun on paikkoja 8 joukkueelle, eli tarvitaan 
80 pulloa olutta + palkintojuomat. Budjetoidaan 490 € busseihin. Budjetoidaan 210 € 
tarjoiluihin ja olvijuoksun oluihin. Budjetoidaan 300 € Kaijalanniemen vuokraan. Joonas 
hoitaa Läffän paikalle. Tapahtumavastaavat ovat jakaneet bussien vastuut keskenään. 

 
F. Poikkitieteelliset syyskauden avajaiset 
Tapahtumassa ovat mukana Fokus, Emile ja Syrinx. Julisteet tapahtumaan on tilattu. 
Joonas hoitaa Ynnän lipunmyyntivuoron, joka on klo 01-02. 

 
G. Luonnontieteellinen baarikierros 
Tapahtuma on Syrinxin ja Radikaalin kanssa. Jokaiseen ryhmään on saatava vetäjä 
jokaisesta järjestöstä. Baareille ei ole vielä ilmoitettu eikä karttaa ole vielä tehty. 

 
H. Fuksiaiset 
Fuksiaisiten teemana on avara luonto. Merkit tapahtumaan on tilattu. Budjetoidaan 60 € 
sokeriin ja hiivaan. Nio on lähettänyt tänään Ynnääjiin rekryviestin rasteja varten ja 
ensimmäinen kokous on 9.9. Kokouksessa suunnitellaan fuksiaisten rastit. Tänä vuonna 
meidän fuksiaispäivällä ei ole monien muiden järjestöjen fuksiaisia, joten kaupungissa 
riittää hyvin tilaa rasteille. 

 
I. Fuksisitsit 
Kiril on yksi toastmastereista, toivottavasti myös Emileltä saadaan toastmaster. 
Teemana sitseillä on lastenohjelmat. Ilmoittautuminen aukeaa 11.9. Ynnän sivuilla, 
Emile hoitaa tapahtuman Facebookiin. Sitseille on arviolta 120 paikkaa, joista puolet on 
Emilelle. Joonas selvittää sitsien ruokien tilauksen. Pedagolaiset pääsevät 
fuksiaismerkillään ilmaiseksi jatkoille. 

 
J. Jyväsjärven ympäri pyöräily 
Tapahtuma on suunnitteluasteella. Tavoitteena on pitää tapahtuma ennen liukkaita. 
 
K. Muut 
Aleksille oli tullut jouluristeilyn hyttijakojen ja ilmoittautumisten ohjeet. Aleksi ottaa 
yhteyttä Syrinxin ja Radikaalin vastaaviin ja alkaa hoitaa risteilyä heidän kanssaan. 
Pyydetään Aleksia tiedustelemaan myös mahdollisuutta tupliksille. 
Kortepohjan infosta on sanottu, että Lillukassa ei saa olla viikonloppunakaan yön yli. 
Tämä on iso ongelma lanien suhteen. Lillukan vuokra on myös ilmeisesti noussut, joten 
osallistumismaksuttomana laneista tulee kalliit järjestää. Tapahtumasta veloittaminen 
taas voi laskea osallistujamäärää. Harkitaan vaihtoehtoa lanittaa esim. Radikaalin 
kanssa. Jyri tekee jäsenistölle kyselyn, jossa kartoitetaan jäsenten halukkuutta maksaa 
laneista. Syksyllä on myös paljon muita tapahtumia tulossa, joten kevät voi olla parempi 
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ajankohta laneille. 
 

 
16. Toimikunnat 

A. IntegraatioFest 
Nimetään Heini Rantakylä toimikunnan jäseneksi. Muutama sponsori on ilmoittanut 
lähtevänsä mukaan, muutama taas ei ole kiinnostunut. Toimikunta ei ole vielä 
kokoustanut syksyllä. 
 

17. Yrityssuhteet 
A. Excu 
Tosun mukaiset excut on vielä järjestämättä. Päätetään, että prioriteettina on excu 
ulkopaikkakunnalle. Harkitaan excua Tampereelle tai Helsinkiin. Helsingistä on tullut 
kutsuja, mutta bussit ovat kalliimmat kuin Tampereelle. 

 
B. Toimarien rekry 
Toivosta saada toimareita on luovuttu. 

 
C. Murata 
Kiril on allekirjoittanut Muratan sopimuksen ja Onni on lähettänyt heille laskun. Jos 
mitään vastausta ei kuulu, Nea kyselee perään. 

 
D. Muut 
Kiril on allekirjoittanut Semman haalarisopimuksen. ABB:n logo lähtee saunan seinästä 
pois ja TEK tulee tilalle.  
Haalareiden sponsoreita on tällä hetkellä 5 kpl. Nea kyselee vielä lisää firmoja. 
Pasargadilta saatiin kohtuullinen tarjous. 

 
18. Liikunta 

A. Muut 
Veikko ei ole saanut infoa liikuntavuoroista. 

 
19. Sauna 
Eilen vaihdettiin kesän alun kunniaksi Läffään kesärenkaat. Ilmoille heitettiin myös idea saunan 
mainostamisesta haalareissa. 
 
20. Budjetoinnit 

A. Laskiainen 
Laskiaisesta on saatu kulukorvauksia, joita ei odotettu. Onni lähettää näistä laskut toisille 
järjestöille, jotta kulut saadaan tasattua. 

 
B. Muut 
Budjetoidaan 60,35 € haalarinpesusaunan tarjoiluihin.  
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21. Hankinnat 

A. Muut 
Ei hankittavaa.  

 
22. META 
Jyyn lainattavien tavaroiden lista on ajantasainen. Keskustelua Ynnän henkilökalenterista 
kalenterista sekä beer pong -pöydästä, jota emme ole vieläkään saaneet Dumpilta. 
 
23. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 6.9.2019 kello 14.15 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. 
 
24. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori päätti kokouksen lyöden nuijansa hätäisesti pöytään 
kello 19.58. 
 
Liitteet 

1. Toteuma 23.8.2019 
2. Uudet jäsenet ajalta 23.4.-26.8.2019 
3. Kokouksen 12/19 budjetoinnit 

 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2019 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Kiril Sanasvuori Reetta Koskelo 
Puheenjohtaja Sihteeri 


