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Hallituksen kokous 16/2019  
Aika: 17. 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 
Juho Siitari 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
x (poistui kohdassa 13.P.) 
x 
- 
x 
x 
x (saapui kohdassa 10.A., poistui kohdassa 13.P.) 
x 
x 
- 
x (saapui kohdassa 10.B., poistui kohdassa 23) 
- 
x 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen (poistui kohdassa 
14.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 15/19 pöytäkirja seuraavilla muutoksilla: Hyväksyttiin neljä uutta 
jäsentä ja poistetaan liitteestä jo aiemmassa kokouksessa hyväksytty jäsen. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla: Lisätään kohdat 8. 
Tilavarausoikeudet, 14. HV-mökki ja testamentit ja 15. Vaalit. Siirretään muita kohtia tarpeen 
mukaan.  
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6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Onni on jäsenrekisterissä oikealla nimellä. Läffän siirtäminen tällä kelillä on inhottavaa. 
 
7. Jäsenet 
Hyväksytään uudet jäsenet ajalta 1.10.-17.10.2019, 1 henkilöä. Lista jäsenestä sekä hänen 
jäsenhakemuksensa erillisenä liitteenä. 
 
8. Tilavarausoikeudet 
Kaksi hallituslaista saa tilavarausoikeuden yliopiston tiloihin. Kiril ja Joonas saavat oikeuden. 
 
9. Pienempien sektorien kuulumiset 
Laura suunnitteli verenluovutusta tiistaille 29.10. Nettisivut pyörivät vieläkin. Onni alkaa harkita 
talousarvion tekemistä. 
 
10. Sopo- ja Koposysteemit 

A. Sopoasiat 
Sopokahvit meni hyvin. Nea oli käynyt hyviksen juttusilla, jotta saataisiin järjestöjen ja 
laitosten välille keskustelua. Nea on työstänyt varhaisen puuttumisen mallia, joka löytyy 
Drivestä ja jonka Nea vie Student Lifelle. Marraskuun sopokahvit pidetään taas 
Radikaalin kanssa. Budjetoidaan 10 € marraskuun sopokahveihin. Kevään 
hyvinvointikyselyn tuloksiin voitaisiin palata uudestaan vielä syksyn aikana, jotta voidaan 
katsoa, onko tilanne muuttunut. JYY järjestää seksuaaliterveys-aiheisen 
sopotapahtuman joulukuussa, ja Nea suunnittelee Ynnälle sen pohjalta 
sopotapahtuman. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen tehdään 
syyskokouksessa. 

 
B. Kopoasiat 
Kopot eivät käyneet viimeisimmässä kopovaliokunnan kokouksessa.  
Palataan kohtaan 10.A. 

 
11. KV-asiat 
Edarivaalia voitaisiin mainostaa kv-opiskelijoille. JYYn kv-kilpailuun pitää osallistua tänä 
vuonna, koska viime vuonna saimme palautetta siitä, että emme osallistuneet.  
 
12. Edustukset 

A. Muut 
Tampereella Hiukkasen vujuilla meni ilmeisesti hyvin. Nea ei ilmoittautunut Sigman 60-v. 
vujuille, joten Lauri lähtee sinne yksin. 

 
13. Tapahtumat 

A. 3miot 
Limudisko ensi viikolla, ja London on 3mioiden kolmas baari. 



 
 
Ynnä ry, hallituksen kokous 16/2019 3/6 

 
B. Jouluristeily 
Jouluristeily on tulossa. Budjetoidaan 12 803,00€ Jouluristeilyn hytteihin. Tuplisbussista 
on tehty tarjouspyyntö. Budjetoidaan bussit sekä tuplikselle että yksipäiväiselle risteilylle 
myöhemmin. Nea ja Lauri lähettävät huomenna laskut tuplislaisille. 
 
C. Matlukaraoke 
Resinassa oli hyvin porukkaa. Radikaali ei ollut mainostanut tapahtumaa tiedonkulun 
puutteen vuoksi, joten kemistejä ei ollut tapahtumassa. Paikalla oli pääasiassa 
ynnäläisiä ja linkkareita.  

 
D. Lautapeli-ilta 
Porukkaa riitti ja tapahtuma oli onnistunut. Fuksit olivat hyvin mukana. 

 
E. Lanit 
Laneilla oli hauskaa ja niistä saatiin hyvää palautetta. Netti ei toiminut taaskaan helposti. 
Laneille ei riitä pelkästään kytkin, vaan tarvitaan myös reititin. Budjetoidaan 31,75 € 
lanien tarjoiluihin. Raha-asiat lanien suhteen ovat vielä hyvin levällään.  

 
F. Syysvaellus 
Vaeltajat lähtevät ylihuomenna yhden yön vaellukselle. Sääennuste vaikuttaa lupaavalta. 

 
G. Matlu beerpong 
Tulossa ensi viikolla. Yksi joukkue on perumassa osallistumisensa, joten paikka menee 
luultavasti yleiseen jakoon. Palkinnosta ei oel tietoa. 

 
H. Suursitsit 
Kaikki paikat sitseille menivät muutamassa tunnissa. Haalarimerkin teksti jakaa 
mielipiteitä. Joonas toimii Ynnältä toastmasterina. Joonas saa keskustella muiden 
järjestöjen tapahtumakoordinaattorien kanssa siitä, miten muiden isännöimillä jatkoilla on 
jaettu lipputulot vai onko edes jaettu tai onko niistä mitään linjaa edes sovittu. Onni 
tarkistaa kirjanpidon ennen tätä keskustelua. Äänin 0-6 pidetään lipunmyynti suursitsien 
jatkoilla siten, että ensimmäinen vuoro on Ynnällä. Reetta menee myymään lippuja klo 
22.  

 
I. Tiistai karaoke 
5.11. on seuraava karaoketapahtuma. Pydetään Resinalta esimerkiksi holillinen ja 
holiton drinkki hyvään hintaan. 

 
J. Keilaus? 
Kyseessä on matlujen yhteinen keilaustapahtuma. Nelli Syrinxiltä hoitaa tapahtuman 
järjestämisen. 
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K. Haalarinkastajaiset 
Nio on muistuttanut tutoreita haalarinkastajasista. Nea kysäisee haalareiden tilanteesta. 
Budjetoidaan 150 € Opinkiven vuokraan ja paljuun. 

 
L. ATS YG 
Pidetään ATS YG Metallilla keskiviikkona 20.11.  

 
M. Sitsit 
Perutaan sitsit, joita oli suunniteltu torstaille 21.11. kaverin puutteen vuoksi. 
 
N. Syyskokous 
Syyskokoukselle on varattu YNC341 ja kokouksen jälkeen päästään Nanosaunalle 
jatkoille. 

 
O. Vujupikkujoulut 
Pidetään pikkujoulut Escissä. Nea kysyy kaveriltaan, haluaisiko tämä tulla soittamaan. 
Kutsutaan Matlut, Emile, JYY, TEK, Loimu, ESC, vuoden luennoitsijat sekä mahdollisesti 
muita yhteistyökumppaneita. 
 
P. Muut 
Budjetoidaan 146,23 € laskiaisen myöhästyneisiin kulukorvauksiin. 
Kiril kysyy mahdollisuutta, että taksit Escin kiitosviikonloppuun lähtisivät klo 16 ja 17, sillä 
osalle myöhäisempi kellonaika olisi parempi. Nea haluaisi pitää mökillä asiapitoista 
ohjelmaa, mutta muu hallitus ei ole asiasta samaa mieltä. Kiril selvittää ruokapolitiikan 
viikonlopulle. 
Pidetään 7 min 30 s kokoustauko. 

 
14. HV-mökki ja testamentit 
Nea on suunnitellut HV-mökkiä varten aikataulua ja muutamaa koulutusta, jotta viikonloppua 
voitaisiin käyttää tehokkaammin uuden hallituksen kouluttamiseen. 
Useampi hallituslainen on jo päivittänyt pestinsä testamenttia. Doodletetaan iltakoulun 
ajankohta testamenttien yhteistä tekemistä ja ensi vuoden hallituksen perehdyttämisen ideointia 
varten.  
 
15. Vaalit 
Järjestetään yhteislähtö äänestämään yhteisäänestypisteille torstaina 31.10. kello 12 Ylistöllä ja 
kello 14 Mattilanniemessä ja keskiviikkona 6.11. kello 12 Mattilanniemessä ja kello 14 Yistöllä. 
Kannustetaan jäsenistöä äänestämään Origolle laitettavilla edarijulisteilla. 
Kiril aikoo mainostaa äänestämistä ja Luonnotietelijöitä ja kaikkia ehdokkaita, jotka ovat Ynnän 
jäseniä Ynnääjiin lähetettävällä sähköpostilla. 
 
14. Toimikunnat 

A. IntegraatioFest 



 
 
Ynnä ry, hallituksen kokous 16/2019 5/6 

Festit on tulossa, ulkopaikkakuntien ilmo päättyy sunnuntaina. Tapahtuman sponsorit on 
vielä auki, toivottavasti huomenna saadaan niistä lisätietoa. Hyvää pöhinää on menossa. 
Telegram-ryhmässä on 56 henkeä, tämä määrä on tullut yhdessä iltapäivässä. 
Ynnäläisiä on ilmoittautunut tapahtumaan yli viisitoista.  
 

14. Yrityssuhteet 
A. Tree Amigos 
Tree Amigosilla oli hyvää pöhinää. Yhteistyö on enemmän ympäristön kuin 
yritysyhteistyön kannalta merkittävä. Jäsenet saavat haalarimerkin palauttamaansa 
puhelinta vastaan ja mahdollisesti voisimme jakaa myös lounaslippuja. Puhelimien 
keräämisen voisi järjestää aktiivisena kampanjana tai jatkuvana passiivisena 
keräyslaatikkona, minkä jälkeen puhelimet lähetetään Tree Amigosille. Päätetään ottaa 
Tree Amigos yhteistyökumppaniksi. 

 
B. Muut 
Ei muuta 

 
18. Liikunta 

A. Boulderointi 
Veikko valitsee boulderoinnille hyvän päivän, mahdollisesti jonkin perjantain. 

 
B. Muut 
Ei muuta. 

 
19. Sauna 
Dumppi haluaa saunan 24.11. vuokralle. Kiril on päivittänyt saunan vuokrajien check listiä. 
Käydään sopimusehdot myöhemmin läpi, jotta saadaan sinne muut vauriot -kohta. Saunan 
piipun hattu on rikki, jolloin piipun sisälle pääsee kaikki roskat ja elukat. Seuraillaan säätä ja 
vaihdetaan renkaat marraskuun alulla. 
 
20. Budjetoinnit 

A. Muut 
Ei budjetoitavaa. 

 
21. Hankinnat 

A. Muut 
Pleikkaripelejä on pyydelty origon valkotaululla. 

 
22. META 
Ei metaa. 
 
23. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 29.10.2019 kello 16.15 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. 
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24. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori päätti kokouksen kopauttaen nuijansa hiljaa pöytään 
kello 19.59.59. 
 
Liitteet 

1. Uudet jäsenet ajalta 1.10.-17.10.2019 
2. Uuden jäsenen  
3. Kokouksen 16/19 budjetoinnit 

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


