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Hallituksen kokous 14/2019  
Aika: 17. syyskuuta kello 16.15 
Paikka: Ag D221.3 
 
 

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 
Esa Ettala 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
x (poistui kohdassa 13.D.) 
x 
x (poistui kohdassa 13.N.) 
x 
x 
x 
x 
- 
- 
x 
- 
x 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen, (poistui kohdassa 
17) 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori avasi kokouksen kello 16.16. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Reetta Koskelo toimii sihteerinä. 
 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen 13/19 pöytäkirja muutoksitta. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla: Lisätään kohdat 13 B jouluristeily, 
12.B. ATK-YTP, 13.J. Syyskokous, 13.K. Järjestöspektaakkeli, 13.L. Lautapeli-ilta ja 13.M. 
Matlu-beer pong. Siirretään muita kohtia tarpeen mukaan.  
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6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Toinen lähimaksullisista iZettleistä ei enää toimi. Laitteella on takuu voimassa, joten Kiril vie sen 
takaisin Clas Ohlsoniin. Ulkona sataa. 
 
7. Jäsenet 
Hyväksytään uudet jäsenet ajalta 7.-17.9.2019, 12 henkilöä. Lista jäsenistä erillisenä liitteenä.  
 
8. Ynnän touhutuokio 
Noin parikymmentä jäsentä on ottanut tapahtumakalenterin käyttöön ulkoiseen kalenteriin. 
Ynnän rahatilanne on hanskassa. Viikkotiedotteessa oli Jyväskylän kaupungin kierrätyskysely. 
 
9. Fuksit 

A. Sivuaineinfo 
Fukseja oli kiitettävästi paikalla ja esitykset pysyivät hyvin aikataulussa. Ensi vuonna 
tapahtuman tiimoilta voisi olla liikkeellä aikaisemmin, jotta TEKiltäkin saadaan edustaja. 

 
B. Muut 
Fuksit ovat olleet aktiivisia fuksipassien kanssa. 

 
10. Sopo- ja Koposysteemit 

A. Sopoasiat 
Sopokahvit onnistuivat hyvin. Seuraavat sopokahvit ovat 15.10. Potentiaalikuopassa 
teemalla henkilökohtainen ajankäyttö ja sen hallinta. Budjetoidaan 10 € lokakuun 
sopokahveihin. Mikko ja Nea kävivät sopovaliokunnan kokouksessa. JYY miettii 
mahdollisesti seksuaaliterveysviikkoa joulukuulle, joten tästä saadaan teema myös 
Ynnän sopokahveille. JYY on kiinnostunut SISUn sosiaalisista vaikutuksista 
opiskelijoille. Mikko ja Nea aikovat tehdä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. 

 
B. Kopoasiat 
Aleksi kävi kopovaliokunnan kokouksessa. Meidän on tehtävä auditointi liittyen 
oppiaineisiimme. Tehdään se 26.9. Petri Juutinen pyysi, että kertoisimme laitokselle, jos 
saamme tietää Sisuun liittyvistä ongelmista opiskelijoilta.  

 
11. KV-asiat 
Eräs vaihtari kyseli haalareista. Ei muuta. 
 
12. Edustukset 

A. Sigma 60v. 
Lauri ja Nea ovat kiinnostuneita. 

 
B. ATK-YTP  
16.-18.10. on ATK-YTP. Nea ja Jyri ovat kiinnostuneita edustamaan sinne Ynnää. 
Järjestetään jäsenistölle mahdollisesti yhteiskyyti Linkin kanssa. 



 
 
Ynnä ry, hallituksen kokous 14/2019 3/6 

13. Tapahtumat 
A. 3miot 
3MIOT olivat onnistuneet. Passion ilmeisesti poistuu NoHolta kuun vaihteessa, joten 
3MIOT varmaan kokevat muutoksen. 

 
B. Jouluristeily 
Risteilystä oli kokous torstaina Syrinxin ja Radikaalin risteilyvastaavien kanssa. 
Jyväskylästä on 60 paikkaa tuplikselle, tavalliselle risteilylle paikkoja on yhteensä 160. 
Tuplisbussi on sekabussi ja loput kolme bussia lähtevät tavalliselle risteilylle. Tavalliselle 
risteilylle on paikkoja tänä vuonna vähemmän, mutta yhteensä hyttejä on tupliksen 
kanssa enemmän kuin aiemmin. Sekabussin vastuuvuoron ei pitäisi olla meillä, mutta se 
päätyi meille. Nea, Joonas, Jyri ja Lauri ovat kiinnostuneet bussivastaavana 
toimimisesta. Nea saa bussivastaavan pestin ja Lauri ilmaisen paikan Nean hytistä. 

 
C. Luonnontieteellinen baarikierros 
Baarikierroksella ei kastuttu sateisesta säästä huolimatta. Osallistujia baarikierroksella 
oli hyvin, mutta ryhmäjako ei ollut kovin poikkitieteellinen. Kovin moni Ynnän 
hallituksesta ei löytänyt Brahan jatkoille. 

 
D. Fuksiaiset 
Laminointikone on menossa lainaan, mutta järjestetään se myös sitä halunneelle 
rastinpitäjäjoukkueelle. Nea haluaisi jakaa fuksiaisissa mehua, mutta muulla hallituksella 
ei ole tähän innostusta. Reetta lahjoittaa Nealle mehupullon, jonka Nea voi jakaa 
fukseille. 

 
Pidetään 7 min 39 s kokoustauko. 

 
E. Fuksisitsit 
Lippuja on tällä hetkellä myyty 128 kappaletta. Lipunmyynti sitseille on auki huomiseen 
kello 12 asti. Sitseille on tulossa sekä Emileltä että Ynnältä yhdenvertaisuusvastaavat. 
Mirva myy jatkoille lippuja kello 22-23 ja Joonas 00-01. Emileltä on löydetty toastmaster. 

 
F. Jyväsjärven ympäri pyöräily 
Pyörälenkillä oli Jyrin lisäksi viisi osallistujaa. Lenkki sujui hyvin, mutta kukaan ei tullut 
huoltamaan pyörää ennen sitä. 

 
G. Syysvaellus 
Ylihuomenna on vaelluskokous; muutama jäsen on ilmaissut kiinnostuksensa vaellusta 
kohtaan. 

 
H. Matlukaraoke 
Karaoke on 8.10. Resinassa Radikaalin, Syrinxin ja Tiltin kanssa. Eventti ilmestyy sivuille 
ja Facebookiin lähiaikoina. Illan aikana muut järjestöt saavat Ynnän alennukset. 
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I. Lanit 
Lanikokous on torstaina. Torstaina lähetetään myös ensimmäinen sähköposti laneista. 
Ilmoittautuminen laneille aukeaa ensi viikolla. Tapahtumaan tulee mahdollisesti 5 €:n 
suuruinen osallistumismaksu.  
 
J. Syyskokous 
Syyskokous on tiistaina 26.11. Saimme viime syyskokoksessa ponnen isommasta tilasta 
syyskokoukselle. Kokouksessa on ehdotettu, että pidetään syyskokous Nanosaunalla ja 
on ehdotettu, että kysytään jäsenistöltä, haluavatko he mieluummin tarjoilua vai 
isomman tilan. Sekä pizzaa että isompaa tilaa ei voida taata, sillä isompi tila maksaa 
enemmän kuin ilmainen Nanosauna. Päätetään pitää syyskokous Nanosaunalla, jotta 
saamme tapahtumaan pizzatarjoilun. Kiril myös kysyy tilaa YNC341 itse kokoukselle, 
jotta kokoukselle on enemmän tilaa ja kokouksen jälkeen voidaan saunoa. 

 
K. Järjestöspektaakkeli 
Järjestöspektaakkeli on ensi viikon perjantaina. Kannustetaan kaikkia hallituslaisia 
tulemaan paikalle. Kuhan tapahtuman ilmoittautumislinkki löytyy jostain, niin linkataan se 
hallituksen WhatsApp-ryhmään. 

 
L. Lautapeli-ilta 
Lautapelejä pelataan 10.10. Opinkivellä. Hallituslaisia pyydetään tuomaan omia pelejä 
tapahtumaan. Budjetoidaan 120 € Opinkiven vuokraan. Budjetoidaan 30 € lautapeli-illan 
tarjoiluihin. Joonas ja Nio käyvät kaupassa. 

 
M. Matlu-beer pong 
Tapahtuma on 22.10. Tilialla ja jatkot ovat Timessä. Tapahtuma alkaa klo 17. Linkki 
hoitaa jatkot ja Radikaali varaa Tilian ja luo tapahtuman Facebookiin. 
 
N. Muut 
Marraskuussa on sitsit ja sinne on kysytty Fokusta ja Lööppiä. Kauppakadun 
approbaturin lipunmyynti oli ja meni, mutta Ynnän kannasta myytyjen lippujen määrää ei 
tiedetä. Corpus saa pyytämänsä pallon lainaan, jos heille käy futsalpallo. 

 
14. Toimikunnat 

A. IntegraatioFest 
Nimetään Mikko Röyskö, Tomi Kallinen ja Julia Rantamäki IntegraatioFestin toimikunnan 
jäseniksi. 
Toimikunnalla oli kokous tiistaina. Juho on mainostanut tapahtumaa tutoreille ja pyysi 
heitä mainostamaan tapahtumaa fukseille. Valorinnettä eikä Aaltoasalia saada sitseille. 
Tilia olisi vapaana. 

 
 
 



 
 
Ynnä ry, hallituksen kokous 14/2019 5/6 

15. Yrityssuhteet 
A. Haalarit 
Haalareita ei ole vielä tilattu, mutta yritysvastaavat hoitavat sen tänään. Nea selvittelee, 
voidaanko haalareita säilyttää vähemmän kuin vuoden ennen uudelleen myymistä. 

 
B. Puhelinmyynti 
Nea menee Lauran kanssa tapaamaan yritystä, kunhan ehtii. 

 
C. Muut 
Valmetin logo tulee haalareiden lisäksi nettisivuille. Accenture ei ole vielä vastannut 
yhteydenottoihin, mutta toivottaavsti saadaan sponsorointia saunaan ja 
IntegraatioFesteille. Nea ja Niko suunnittelevat vuosikellon helpottamaan tulevien 
yritysvastaavien työtä. Nea pyytää opiskelijahaalarit.fi:ltä tarjouksen haalareista, koska 
sieltä on otettu yhteyttä. Haalareista ja hallitushuppareista pyydetään tarjoukset ensi 
vuodelle jo tämän vuoden lopussa. 

 
16. Liikunta 

A. Muut 
Veikko mainosti liikuntavuoroa ja Ynnä Sports -Facebook-ryhmää sähköpostilistalla. 
Pyydetään Kyykkä-Aleksia järjestämään kyykkää. Mirva mainostaa kendon ilmaista 
kokeilua jäsenistölle. 

 
17. Sauna 
Torstaina siivotaan ja korjataan sauna ja hankitaan siihen tarvittavat tarvikkeet. Selvitetään 
torstaina myös sen katsastuksen tarve. Löylyfunktion 5-vuotissyntymäpäivä on tulossa, joten 
harkitaan niiden juhlistamista. 
 
18. Budjetoinnit 

A. Muut 
Ei budjetoitavaa. 

 
19. Hankinnat 

A. Muut 
Ei hankintoja. 

 
20. META 
Harkitaan muodostetaanko vujutoimikunta jo syyskokouksessa vai valitaanko silloin vain 
koordinaattori. Origolle on pyydetty kasvimaitoa kahviin. Järjestetään kahvimaitojen 
avauspäivän merkitsemistä varten kynä. 
 
21. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 1.10.2019 kello 16.15 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. 
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22. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori päätti kokouksen lyöden päättäväisesti nuijansa 
pöytään kello 19.53.41. 
 
Liitteet 

1. Uudet jäsenet ajalta 7.-17.9.2019 
2. Kokouksen 14/19 budjetoinnit 

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


