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Hallituksen kokous 18/2019  
Aika: 7. marraskuuta 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  

 
Sihteeri 
Puheenjohtaja 

- 
x  
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x (saapui kohdassa 10) 
- 
x (saapui kohdassa 9) 
- 
x 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen (poistui kohdassa 9) 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen varapuheenjohtaja Aleksi Kivelä avasi kokouksen kello 16.22. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Reetta Koskelo toimii sihteerinä. 
 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen 17/19 pöytäkirja muutoksitta. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla: Lisätään kohdat 11. Tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma, 13.G. pikkujoulut, 13.H. Karhut, 13.I. ATS YG, 14.A. Haalarit ja 
18. Jäsenen kannanotto Semman palveluista. Siirretään muita kohtia tarpeen mukaan.  
 
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Jyväsjärvi jäätyy paraikaa erittäin nätisti. Läffässä on nyt talvirenkaat, muuta piipunhattu on 
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edelleen vinossa. 
Palataan kohtaan 5. 
Henkilökalenterin tekeminen alkaa ensi viikon maanantaina. 
 
7. Jäsenet 
Hyväksytään uudet jäsenet ajalta 18.10.-7.11.2019, 1 henkilö. Lista jäsenestä erillisenä liitteenä.  
 
8. Pienempien sektorien kuulumiset 
Siinähän se. 
 
9. Budjetti 2020 hyväksyminen 
Hyväksytään talousarvio 2020 seuraavilla muutoksila hallituksen esitykseksi syyskokoukseen: 
Lisätään 5000 € jouluristeilyyn sekä menoihin että tuloihin tupliksen vuoksi. edustusbudjetista 
on keskusteltu, konsensus on rahiksen ehdotus -300. Vuoden 2021 vujujen rahaliikennettä ei 
ole vielä budjetissa omana kohtanaan huomioitu, sillä siitä ei ole vielä tietoa. Hyväksytään 
talousarvio esitettäväksi syyskokouksessa näillä muutoksilla. 
Palataan kohtaan 5. 
 
10. ToSu 2020 hyväksyminen 
Hyväksytään tosu 2020 seuraavilla muutoksilla: 

- Vain erikoistapauksissa sitseille tulostetaan lauluvihkoja ja kehitetään Styrolin sujuvaa 
käyttöä. 

- Tapahtumien tiedottamisessa sovelletaan 2018 alulle pantua tiedottamisen ohjepaperia.  
- 1.1.2 Ei-alkoholipainotteiset tapahtumat 
- Ynnä järjestää vuonna 2020 ainakin seuraavat ei-alkoholipainotteiset tapahtumat: 

Ynnä järjestää vuonna 2020 ainakin seuraavat yhteistyötapahtumat, jos 
yhteistyöjärjestöt niihin löytyvät. Mikäli yhteistyökumppaneita ei löydy, järjestetään 
tapahtumat mahdollisuuksien mukaan itse. 

- Fuksiaiset, poikkitieteelliset syys- ja kevätkauden avajaiset, baarikierros kevät/syksy, 
matlu-suursitsit,laskiainen, kostajaiset, fuksisitsit, jouluristeily, beer pong -turnaus, 
JM-Kyykkä, excu 

- Ynnä jatkaa sopokahvien järjestämistä ja sopotoiminnan kehittämistä. 
- Ynnä kannustaa omien alojensa opiskelijoita hakemaan hallinnon opiskelijaedustajiksi. 
- Hallitus pohtii yhteistyön jatkamista Club Escapen kanssa tai uuden yhteistyöyökerhon 

etsimistä edellisen sopimuksen päättyessä kesällä 2020. 
- Ynnä kannustaa, että alojemme tutorit ja kv-tutorit tekevät yhteistyötä keskenään 

saadaksemme eri alojemme opiskelijat mahdollisimman yhtenäiseksi joukoksi. 
- Hallitus valitsee järjestäytyessään keskuudestaan kv-vastaavan jonka vastuulla on 

yhteistyössä fuksivastaavan kanssa kv-opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden 
integroiminen Ynnän toimintaan.  

- Tapahtumista tiedotetaan suomeksi ja englanniksi. Tapahtumien tiedottamisessa 
sovelletaan 2018 alulle pantua tiedottamisen ohjepaperia. 
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- Ynnä järjestää ainakin kaksi all english -tapahtumaa, jotka ovat suunnattu pääasiallisesti 
kv-opiskelijoille, mutta joissa myös suomenkieliset opiskelijat pääsevät tutustumaan 
kv-opiskelijoihin. 

- JyväSpeksiä tuetaan, hallitus mainostaa tapahtumaa ja Speksiin järjestetään yhteislähtö 
kuin se on realistista. 

- Poistetaan kohta: Ynnä tekee ja sitoutuu noudattamaan Jyväskylän yliopiston 
ympäristötoiminnan kehittämissuunnitelmaa. 

- Koposektori toimii tiiminä johon kuuluu matematiikan kopo, fysiikan kopo, mahdolliset 
kopo-toimihenkilöt ja kopotiimin johtaja. Kopotiimin johtajana toimii varapuheenjohtaja tai 
puheenjohtaja. Soposektori toimii kahden sopon tiiminä, jota valvoo puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja. 

- poistetaan kohta: Hallitus toteuttaa harkintansa mukaan toisenkin kyselyn tiedottamisen 
lisäksi loppukeväästä tai alkusyksystä. 

- Hallitus ja webmaster selvittää englanninkielisen osion ja mobiilioptimoinnin tekemistä 
nettisivuille. 

- Ylistön opiskelijatilan kehittämistä jatketaan ja tehostetaan. 
- Ynnä selvittää mahdollisuutta uusien merkkien luomiselle ja myymiselle. 
- Ynnän omien tuotteiden (laulukirja, t-paidat, tölkkisukat, haalarimerkit, jäsennauhat) 

markkinointia tehostetaan ensi vuodelle entisestään erityisesti nettisivuja kehittämällä.  
- Hallitus vahvistaa vuoden 2019 syyskokouksessa valitun vuosijuhlatoimikunnan 

puheenjohtajan, jonka vastuulla on tapahtuman järjestäminen. 
Pidetään 8 min kokoustauko 
 
11. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
Hyväksytään Nean ja Mikon suunnittelema tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
hallituksen pohjaesitykseksi syyskokoukseen. 
 
12. Sopo- ja Koposysteemit 

A. Sopoasiat 
Sopojen kehittelemä varhaisen puuttumisen malli muille järjestöille löytyy drivestä. 

 
B. Kopoasiat 
Reetta ja Kiril kävivät matikan laitoksella viemässä kuormituskyselyn tulokset.  

 
13. Tapahtumat 

A. 3miot 
Vuoden viimeisillä 3mioilla teemana 3miot goes to Korvatunturi. 3miot-tiimi lähtee 
virkistymään tulevina aikoina. Tulossa on myös 3miot-tempaus ensi keskiviikkona 
jossain päin yliopistoa. 

 
B. Jouluristeily 
Jouluristeily on tulossa. Kehitellään bussiin bingo, jonka palkintona mahdollisesti 
jallupullo ja drinkkilippuja laivalle.  
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C. Tiistai karaoke 
Tiistain karaoke meni hyvin, osallistujia oli noin 20. Olisi hyvä, että hallitus ei kannustaisi 
osallistujia toiseen baariin kesken tapahtumaan.  

 
D. Matlu keilaus 
Tapahtumassa oli jonkin verran osallistujia kaikista järjestöistä. Onnistunut tapahtuma, 
joten järjestetään vastaisuudessakin tällainen. 

 
E. Haalarinkastajaiset 
Tapahtuma on tulossa. Tutoreita on infottu, ja fuksiviiniä on tallessa. Aleksi toimittaa 
valan Kirilin puolesta. Nea mainostaa tapahtumaa vielä haalareiden hausta kertovassa 
sähköpostissa. 

 
F. Syyskokous 
Kokous on tulossa. Kokouskutsu liitteineen on lähetettävä viimeistään ensi tiistaina. 
Budjetoidaan kokouksen menot seuraavassa halkossa. Aleksi hoitaa ensi viikolla uuden 
hallituksen valinnan mainontaa sähköpostilla.  
Siirrytään kohtaan 13.H. 

 
G. Pikkujoulut 
Ei mainittavaa. 

 
H. Karhut 
Pääsiäissitseiltä kaksi osallistujaa ei ole vieläkään maksanut osallistumismaksuaan. 
Päätetään, että paperilaskun lähettämisestä kuukauden päästä maksamattomat henkilöt 
joutuvat tapahtumien mustalle listalle. Mustalla listalla ollessaan henkilöillä ei ole oikeutta 
osallistua Ynnän tapahtumiin ja sieltä pääsee pois maksamalla rästissä olevat maksut. 
Siirrytään kohtaan 17.A. 
 
I. ATS YG 
Ei mainittavaa. 
 
J. Muut 
Ei mainittavaa. 

 
14. Toimikunnat 

A. IntegraatioFest 
Ei mainittavaa. 
 

15. Yrityssuhteet 
A. Haalarit 
Ei mainittavaa. 
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B. Muut 
Ei mainittavaa. 

 
16. Sauna 

Ei mainittavaa. 
 
17. Budjetoinnit 

A. Muut 
Budjetoidaan 8,56 € vaalikahveihin. Budjetoidaan 7,80 € Tree Amigosin 
puhelinkeräyksen palkintoruokalippuihin. Budjetoidaan 3750 € haalareihin. Budjetoidaan 
10 € hallituksen kokouksen 18/2019 kokoustarjoiluihin. Budjetoidaan 40 € 
haalarinkastajaisten tarjoiluihin. Budjetoidaan 500 € ATS YG:n tarjoiluihin. 
Siirrytään kohtaan 21. 

 
18. Hankinnat 

A. Muut 
Ei mainittavaa 

 
19. Jäsenen kannanotto Semman palveluista 
Ei mainittavaa 
 
20. META 
Ei mainittavaa. 
 
21. Seuraava kokous 
Aleksi Doodlettaa seuraavan kokouksen ajankohdan. 
 
22. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen varapuheenjohtaja Aleksi Kivelä päätti kokouksen lyöden kiireisesti nuijansa 
pöytään kello 19.53. 
 
Liitteet 

1. Uudet jäsenet ajalta 18.10.-7.11.2019 
2. Kokouksen 18/19 budjetoinnit 

 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2019 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 



 
 
Ynnä ry, hallituksen kokous 18/2019 6/6 

Kiril Sanasvuori Reetta Koskelo 
Puheenjohtaja Sihteeri 


