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Hallituksen kokous 17/2019  
Aika: 29. 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 
Veikko Manninen 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
x (poistui kohdassa 15.A.) 
- 
x 
x (poistui kohdassa 13.N.) 
x 
- 
x 
- 
- 
x (saapui kohdassa 13.M.) 
- 
x 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen (poistui kohdassa 
13.A., palasi kohdassa 13.I., poistui kohdassa 17.) 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori avasi kokouksen kello 16.19. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Reetta Koskelo toimii sihteerinä. 
 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen 16/19 pöytäkirja muutoksitta. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla: Lisätään kohta 8. Toimihenkilöiden 
nimeäminen ja 13.M. Pelisäännöt. Siirretään muita kohtia tarpeen mukaan.  
 
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Kiril poistuu keskuudestamme puoleksitoista kuukaudeksi. Aleksi ei voi enää pelata Applen 
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koneella. Lunta on satanut. 
 
7. Jäsenet 
Ei uusia jäseniä.  
 
8. Toimihenkilöiden nimeäminen 
Potentiaalikuopan vastaava Jasper Alakotila eroaa paikastaan. Uudeksi vastaavaksi nimetään 
Aleksi Harmoinen. 
 
9. Pienempien sektorien kuulumiset 
Aleksi lupaa kaikille piparia seuraavassa kokouksessa.  
 
10. Sopo- ja Koposysteemit 

A. Sopoasiat 
Sopokahvit Radikaalin kanssa tulossa. Teemana terveellinen ruokavalio. Nea on JYYn 
seksuaaliterveysviikkoa käsittelevässä kokouksessa. 

 
B. Kopoasiat 
Reetta ja Kiril menevät huomenna puhumaan matikan kuormittavuuskyselyn tuloksista 
matematiikan laitoksen kanssa. Opiskelijoiden keskuudessa on tullut puheeksi, että 
meidän tiedekunnan opiskelijoilla ei ole syyslomaa. Saatetaan tämä laitosten tietoon. 

 
11. KV-asiat 
Ei mitään uutta. 
 
12. Edustukset 

A. Muut 
Luupilta tuli kutsu pikkujouluihin. Kukaan ei pääse edustamaan Ynnää. 

 
13. Tapahtumat 

A. 3miot 
London toimi hyvin 3mioilla Passionin tilalla, ja tapahtuma oli toimiva. Ynnä oli hyvin 
edustettuna kuvissa. Seuraavat 3miot ovat vuoden viimeiset. 

 
B. Jouluristeily 
Risteilyyn on noin kuukausi.  

 
C. Syysvaellus 
Vaellus meni hyvin vähäisestä osallistujamäärästä huolimatta. Vaeltajia oli viisi.  

 
D. Matlu beerpong 
Tilttiläiset voittivat turnauksen. Ynnän 30-vuotisvujujen vieraskirja oli tapahtumassa 
käytössä ensimmäistä kertaa viiteentoista vuoteen. Jatkoilla ei ollut hirveästi porukkaa. 
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Tilia pitää vastaisuudessa varata aiemmin, jotta saadaan tapahtuma muulle 
viikonpäivälle kuin tiistaille. 

 
E. Suursitsit 
Sitsit kestävät klo 18-22.30. Aalto-salilla on nykyään eksklusiivinen catering toisesta 
firmasta kuin se, josta ruuat on nyt tilattu, mikä on huomattu tänään. Mirva hakee klo 22 
Escin drinkkiliput kassasta. 

 
F. Tiistai karaoke 
Marraskuun karaoke 5.11.  

 
G. Matlu keilaus 
Nelli Syrreltä hoitanut eventin. Tapahtuma on klo 18-20 samana päivänä kuin karaoke.  

 
H. Haalarinkastajaiset 
Opinkivi on varattu ja siellä on palju. Nealle soitetaan huomenna, mikäli haalarit eivät 
ehdi saapua marraskuun neljänteentoista päivään mennessä. 

 
I. ATS YG 
Metalli varattu, joten budjetista on käytetty nyt 300 €. Tarjoiluihin jää siis 500 €. Tarjotaan 
tapahtumassa pitsaa, viiniä, juustoa, saunajuomaa sekä muuta naposteltavaa. 
Budjetoidaan 300 € Metallin vuokraan. 

 
J. Syyskokous 
Siinähän se. 
Palataan kohtaan 13.I. 
Tilataan tapahtumaan Rosiefin spesiaalilista, tilaus voidaan tehdä suoraan Rosiefin 
sivuilta. Uuden hallituksen valintaa hypetetään somessa ja säpolistalla. 

 
K. Vujupikkujoulut 
Kiril ehtii toivottavasti pikkujouluihin. Reetta alkaa hoitaa vuoden luennoitsija 
-äänestystä. Tarjotaan tapahtumassa perinteen mukaisesti riisipuurot ja piparit. Nio 
tekee kutsut laitosten henkilökunnalle. Ensi kokouksessa puhutaan lisää bändistä. 
 
L. Virkkari 
Taksit lähtevät klo 16 ja 17 Escin takaa. Esciltä saadaan yhdeksi illaksi juomaa ja 
ruokaa. Mukaan on otettava omat liinavaatteet ja pyyhkeet. Omia ruokia ja juomia on 
hyvä ostaa etukäteen niin paljon, että kaupassa ei tarvitse käydä kesken viikonlopun. 
Kiril jakaa osallistujat takseihin toiveiden mukaisesti ja laittaa listat WhatsAppiin. 
 
M. Pelisäännöt 
Tapahtumien pelisääntöihin lisätään infoa yhdenvertaisuusvastaavasta. Vastaava tulisi 
nimetä tapahtumakohtaisesti ja hänen yhteystietonsa tulisi mainita 
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tapahtumakuvauksessa. Pelisääntöihin lisätään myös, että tapahtumasta voidaan 
poistaa henkilö, joka käyttää huumeita, vaarantaa muiden turvallisuuden tai muuten 
häiriköi. Sopot hoitavat tämän pelisääntöjen muokkauksen. 

 
N. Muut 
Tammikuussa tulee olemaan sitsit, joista on keskusteltu Jaston kanssa. Koko ensi 
vuoden varaukset Esciin on tehty. Haalareiden saavuttua järjestettäneen 
haalarimerkkiompelua. 

 
14. Vaalit 
Kirilin vaalisähköposti on edennyt, ja se on toivottavasti huomenna valmis. Kiril myös listaa 
kotisivuille kaikki ynnän jäsenet, jotka ovat ehdolla ehdokaslistaan katsomatta. 
Ennakkoäänestystempauksen tapahtuma on valmis kotisivuilla ja päätyy myös pian 
Facebookkiin. Äänestämistä markkinoidaan myös somessa. 
 
15. Toimikunnat 

A. IntegraatioFest 
Torstaina on kokous. Osallistujia tapahtumaan on tulossa noin 150. Tilat ja kaikki muu 
on valmiina. Tällä hetkellä yritykset ovat suurin ongelma. 
 

16. Yrityssuhteet 
A. Muut 
Tree Amigos tulee huomenna tuomaan laatikon puhelimille sekä muuta yhteistyön 
kannalta tarpeellista tavaraa, kuten haalarimerkit. Päätetään antaa jäsenille ruokalippuja 
puhelimista, mutta kuitenkin niin, että emme jää tappiolle. Tätä varten Nea valmistelee 
listan, jonka avulla annettavien ruokalippujen määrää voi arvioida. 

 
17. Liikunta 

A. Boulderointi 
Veikko järjestää jollekin perjantaille tapahtuman, jossa mennään yhdessä 
boulderoimaan ja ilmoittaa boulderpajalle, että tulemme isommalla porukalla. 
 
B. Muut 
Liikuntavuorolla on käynyt yleensä reilu kymmenen ihmistä. Lisätään liikuntavuoro 
osaksi viikkotiedotetta. Kiril pyytää Aleksia järjestämään kyykkää marraskuulla. Veikko 
keskustelee Aleksin kanssa, että olisiko mahdollista pitää isoihin turnauksiin asti kerran 
kuussa kyykkää. Kyykkäharjoitusten sijainti on ongelma valaistuksen puutteen vuoksi. 

 
18. Sauna 
Savupiippua ei ole vielä korjattu. Juho hoitaa saunan siirtämisen marraskuussa. Saunaan täytyy 
vaihtaa talvirenkaat ennen Integraatiofestejä. Päätetään korjata savupiippu ja vaihtaa renkaat 
torstaina. 
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19. Budjetoinnit 
A. Muut 
Budjetoidaan 13,90 € sovitushaalareiden palautukseen. Budjetoidaan 100 € 
kyykkäsettiin. 

 
20. Hankinnat 

A. Muut 
Olemme saaneet ehdotuksen uudesta haalarimerkistä, jota Ynnä voisi ruveta myymään. 
Pyydetään merkistä luonnos, jotta voimme miettiä haluammeko alkaa myymään 
merkkiä. Linjataan, että mahdollisten merkkisuunnittelukilpailujen ulkopuolella saatujen 
myyntiin päätyvien merkkien suunnittelija saa 10 kpl kyseistä merkkiä ja 5 ruokalippua 
Semmalle tai vaihtoehtoisesti 20 kpl kyseistä merkkiä. 
Odotetaan joulualennuksia PS4-pelien ostamiseen sekä black fridayta lisäohjaimien 
ostamiseen. 

 
21. META 
Pontta Origon kyltistä ei ole vieläkään toteutettu. Joonas on halukas toteuttamaan ponnen. Nea 
selvittää sponsoritarrojen hintaa ja mitä ala-aulan kyltti mahdollisesti maksaisi.  
JYY järjestää 25.11. seksuaaliterveyspäivän Liikunnalla. Nea suunnittelee, että osa JYYn 
tapahtumassa olleista esittelijöistä voisi tulla Ynnän sopokahveille. 
Jäseniltöltä voisi kartoittaa ensi vuoden alussa, mitä mieltä tiedotuksesta ollaan. 
Palataan kohtaan 20. 
 
22. Seuraava kokous 
Aleksi saa doodlettaa seuraavan kokouksen, jonka täytyy olla ennen 11.11.. 
 
23. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori päätti kokouksen lyöden päättäväisesti nuijansa 
pöytään kello 19.30. 
 
Liitteet 

1. Kokouksen 17/19 budjetoinnit 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2019 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Aleksi Kivelä Reetta Koskelo 
Varapuheenjohtaja Sihteeri 


