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Hallituksen kokous 15/2019  
Aika: 1. lokakuuta 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 
Tomi Haapamäki 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x  
x  
x 
- 
- 
x (poistui kohdassa 18.B.) 
x 
x 
x 
- 
- 
x (saapui kohdassa 12.A.) 
- 
x 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori avasi kokouksen kello 16.15. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Reetta Koskelo toimii sihteerinä. 
 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen 14/19 pöytäkirja muutoksitta. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla: Lisätään 12.B. Delta ry:n 43v, 18.A. 
Haalarimerkit ja 19.A. Kahvimukit. Siirretään muita kohtia tarpeen mukaan.  
 
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Viikonloppuna tulee ensilumi. 
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7. Jäsenet 
Hyväksytään uudet jäsenet ajalta 17.9.-1.10.2019, 4 henkilöä. Lista jäsenistä erillisenä liitteenä.  
 
8. Pienempien sektorien kuulumiset 
Syyskuussa 2018 Ynnääjät-listalle meni 63 viestiä, syyskuussa 2019 meni 36 viestiä. Somelle 
kuuluu hyvää. Nettisivut pyörivät.  
 
9. Fuksit 

A. Muut 
Ei mainittavaa. 

 
10. Sopo- ja Koposysteemit 

A. Sopoasiat 
Kahden viikon päästä potentiaalikuopassa pidetään sopokahvit. 

 
B. Kopoasiat 
Saatiin Kavin auditoinnit tehtyä, joskin ne aiheuttivat harmaita hiuksia. 

 
11. KV-asiat 
Kv-opiskelijat ovat alkaneet käyttää Ynnän opiskelijatiloja kahvin ja teen juomiseen. 
Kv-tutoroinnin haku ensi kevääksi on auki. 
Mainostetaan kv-tutorointia viikkotiedotteessa. Matlujen kanssa on tarkoitus pitää syksyn aikana 
vielä joku kv-tapahtuma. Nea kysyy mahdollisuutta ylimääräiselle ilmaiselle käyttökerralle 
Nanosaunalle, jos tapahtumasta päätetään tehdä saunatapahtuma. 
 
12. Edustukset 

A. Sigma 60v. 
Late ja Nea lähtevät edustamaan Ynnää. Budjetoidaan 2x40 € osallistumismaksuihin ja 
20 € lahjaan. 

 
B. Delta ry:n 43v vujut 
Hallituksesta ei ole lähtijöitä näille vujuille. 

 
C. ATK-YTP 
Ynnältä ei lähde edustajaa ATK-YTP:lle. 

 
13. Tapahtumat 

A. 3miot 
Seuraavat 3miot on oletettavasti 24.10. 
 
B. Jouluristeily 
Tulossa. Ihmiset eivät ole lukeneet lopullisia ilmoittautumisohjeita huolella. Radikaali 
ilmoittaa toivottavasti pian minkä bussiyhtiön busseilla lähdetään Turkuun. A2-hytit 
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möivät loppuun asassa 24 s, muut hytit ajassa 1 min 21 s. Budjetoidaan 325 € 
jäsenistön bussimatkojen sponsorointiin. 
 
C. Fuksiaiset 
Useampi fuksi lähti tapahtumasta lanssilla kotiin. Fuksiaiset olivat melko kaoottiset. 
Yhteiset rastit lopettivat taas liian aikaisin, jolloin kaikki ryhmät eivät päässeet niille. Jos 
tulevaisuudessa on paljon innokkaita järjestämään fuksiaisia, niin pidetään silti rastien 
määrä kymmenessä ja pyritään ohjaamaan loput ryhmänvetäjiksi. 

 
D. Fuksisitsit 
Tapahtuma meni hyvin. Käytössä olleista eri kirjoista tuli palautetta, sillä laulujen 
numerot sekä säkeistöt eivät vastanneet toisiaan. Sitsien alkuajankohta ja ovien 
avausajankohta ei ollut selvä kaikille. Homma pysyi hallinnassa suuresta 
osallistujamäärästä (130) huolimatta ja tilan puolesta olisi sopinut enemmänkin. 
Lainakirjat oli hyvä juttu. 

 
E. Matlukaraoke 
Tapahtuma on viikon päästä, mutta Facebookista puuttuu tapahtuma, muuten kaikki 
kunnossa. Resina uudistaa sisustustaan ja on ehdottanut, että voisimme marraskuun 
tapahtumassa mainostaa tätä uudistusta.  

 
F. Lautapeli-ilta 
Ensi viikolla pelataan, mutta Facebookissa ei ole vielä tapahtumaa.  

 
G. Lanit 
Laneille on 20 ilmoittautumista, joista 8 on ynnäläisiä. JYYn avustus on haettu. Linkillä 
on lanit samana viikonloppuna, joten Nea pyytää Jesse ry:ltä kytkimen lainaan. 

 
H. Matlu beerpong 
Beer pong on 22.10. klo 17. Radikaali on varannut Tilian ja jatkot pidetään Freetimessä. 
Radikaali tekee tapahtuman Facebookiin. Ilmoittautumimnen tapahtuu Ynnän sivuilla ja 
se alkaa ensi maanantaina. Tapahtuma on osallistujille täysin ilmainen ja pelaajat tuovat 
omat juomat peleihin. 

 
I. Suursitsit 
Rahaliikenne tapahtuu Ynnän kautta. Linkki on varannut Aalto-salin, budjetoidaan 
984,56€ sen vuokraan. Joonas on mahdollisesti Ynnän toastmaster. Ilmoittautuminen 
aukeaa 14.10. Syrinx hoitaa ruuat, tarjolla on pyttipannua. Teemana sitseillä on hassut 
hatut. Lipun hinta tapahtumaan on 16 €. Jatkot pidetään escissä ja sinne ei lipunmyyntiä, 
sillä tulot olisivat todennäköisesti pienet neljälle järjestölle jaettuna. Budjetoidaan 
210,88€ haalarimerkkeihin. Budjetoidaan 225€ koristeisiin ja osallistujille tarjottavaan 
shottiin. 
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J. Syysvaellus 
Syysvaelluksen tiimoilta on pidetty ensimmäinen kokous. Vaellukselle on näillä näkymin 
9-10 lähtijää, joista puolet on fukseja. Kohteena on tällä kertaa Seitsemisen 
kansallispuisto. Sponsoroidaan jokaisen vaellukselle lähtevän kuluja kymmenellä eurolla. 
Budjetoidaan 10 € jokaiselle vaeltajalle. 

 
K. Muut 
Marraskuun sitseille on saatu kahdelta järjestöltä kielteinen vastaus. Kysytään 
seuraavaksi Tosine ja Jio. 

 
14. Toimikunnat 

A. IntegraatioFest 
Toimikunnalla on torstaina kokous. Kaikki rullaa ihan hyvin. 
 

15. Yrityssuhteet 
A. Haalarit 
Haalarit on tilattu ja ne ovat tulossa. 

 
B. Muut 
Nea tapaa Tree Amigosia 7.10. Resinan kanssa on puhuttu tapahtumakohtaisista 
tarjouksista isompien (karaoke)tapahtumien ajaksi. 

 
16. Liikunta 

A. Muut 
Kiril muistuttaa Veikkoa, että boulderoinnin, josta on puhuttu kokouksessa x, saa 
järjestää. 

 
17. Sauna 
Saunan tukia pitäisi hankkia. Muuten sauna saatiin korjattua ja selvitettyä, että sitä ei tarvitse 
katsastaa. Kai. Sauna menee 16.10. Sauna-approille Kortepohjaan. 9.11. sauna on ensin 
Pörssillä ja sitten samana iltana Integraatiofesteillä. 
 
18. Budjetoinnit 

A. Haalarimerkit 
Asia kunnossa ja Paina tästä -haalarimerkit ovat loppumassa. < 675 € 
haalarimerkkeihin.  

 
B. Muut 
Ei muuta. 

 
19. Hankinnat 

A. Kahvimukit 
Potentiaalikuopasta on kadonnut siellä alkuun olleet yhteiset kahvimukit. Reetta hankkii 
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20 kpl mukeja sekä kynän, jolla merkkaa mukit. Pyydetään ihmisiä tuomaan omia 
mukeja Origolle. 
 
B. Muut 
Kiril pyytää Jimiä ostamaan Origolle kauramaitoa. Pyynnöistä huolimatta ei osteta 
iKaffea, sillä se on kallista. 
Palataan kohtaan 11. 

 
20. META 
Viime kokouksessa esille tullut iZettlen ongelma on hoidossa. Mikko siirsi anonyymin palautteen 
ota yhteyttä -sivuille ja sivut pyörivät nyt kirjaimellisesti. Kokouksen aikana kolme henkilöä on 
tehnyt lopullisen ilmoittautumisen risteilylle.  
Jano ja SOOL haluaisivat tulla seuraavaan hallituksen kokoukseen kertomaan toiminnastaan 
 
21. Seuraava kokous 
Doodletetaan seuraava halko viikolle 42. 
Palataan kohtaan 20 
 
22. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori päätti kokouksen lyöden uljaasti nuijansa pöytään 
kello 18.11. 
 
Liitteet 

1. Uudet jäsenet ajalta 17.9.-1.10.2019 
2. Kokouksen 15/19 budjetoinnit 

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


