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Hallituksen kokous 20/2019  
Aika: 5. joulukuuta kello 16.15 
Paikka: MaD259 
 
 

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 
Miikael Saksman 
 

 
 
Puheenjohtaja 
Sihteeri 

- 
-  
x 
x 
x (Saapui kohdassa 16) 
x 
x 
x 
x 
x (Saapui kohdassa 15.A.) 
- 
- 
- 
x 
x (Hallituksen ulkopuolinen jäsen, saapui kohdassa 
6, poistui kohdassa 16) 
 
 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen varapuheenjohtaja Aleksi Kivelä avasi kokouksen kello 16.15. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Onni Hinkkanen toimii sihteerinä. 
 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen 19/19 pöytäkirja muutoksitta. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista muutoksitta/seuraavilla muutoksilla: Lisätään kohdaksi 10.F. 
Vuoden viimeinen karaoke ja kohdaksi 10.G. Tanssitreenit. Poistetaan kohta 16. Jäsenen 
kannanotto Semman palveluista. 
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Siirretään muita kohtia tarpeen mukaan.  
 
 
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Pidetään kokoustauko, kun kokouspizzat saapuvat. Escibileet jee jee. Nio selvisi onneksi tästä 
viikosta, vaikka hommaa oli paljon. Kulkuoikeudet on mahtavia. Tiskaaminen yöllä 
Potentiaalikuopassa ei ole niin mahtavaa. Luodilta pääsi kaksi jäsentä JYYn hallitukseen. Myös 
edustajiston puheenjohtaja on luotilainen. Pollari selvisi hengissä ruotsin tentistä. 
 
Siirrytään kohtaan 16. 
 
7. Jäsenet 
Ei hyväksytä uusia jäseniä ajalta 25.11.-5.12.2019, 1 henkilö, sillä kirjallinen hakemus puuttuu. 
Pyydetään hakemus kirjallisena. Lista jäsenestä Liitteessä 1.  
 
8. Pienempien sektorien kuulumiset 
Somelle kuuluu hyvää. Fuksivastaava ei halua laskea fuksipassien pisteitä yksin. 
IntegraatioFestien nettisivut kuolevat kuukauden kuluttua. Ynnän tilillä on rahaa. 
 
9. Sopo- ja Koposysteemit 

A. Sopoasiat 
Ensi viikon tiistaina sopokahvit, budjetoidaan 20€. Sopovaliokunta ensi tiistaina, 
varhaisen puuttumisen malli ja hyvismiitti alkuvuodelle etenee. 

 
B. Kopoasiat 
Vuoden viimeinen valiokunta on ensi viikon tiistaina. Aleksi menee syömään torttua, 
kuuntelemaan ja huutelemaan. Katsellaan ensi vuoden puolella uudestaan. 

 
10. Tapahtumat 

A. 3miot 
Tulee ensi vuonna taas. 

 
B. TUPLIS 
Tuplis meni hyvin, ensi vuonna voisi järjestää uudestaan. Rissevastaavat fiilistelevät 
keskenään vielä fiiliksiä. 

 
C. Jouluristeily 
Meni hyvin, bingo oli hauskaa. Onnilla meni kolme minuuttia ensimmäiseen bingoon. 
Harkitaan Kännyä ensi risteilylle. Ensi vuonna uudestaan. 

 
D. Syyskokous 
Tarjoilut olivat ihan hyviä, mutta astioiden siivoaminen risteilyn jälkeen ei ollut kivaa. 
Kymmenen pizzaa tuntui vähältä. Lisäksi roskat jäivät viikoksi lojumaan 
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Potentiaalikuoppaan. Valittiin uusi hallitus. Uuden hallituksen puheenjohtaja voitti 
puheenjohtajaäänestyksen lisäksi suihkutwisterin.  Aleksi pyytää Nuuttia kirjoittamaan 
pöytäkirjan puhtaaksi. 

 
E. Pikkujoulut 
Tulossa, aikataulu hyvin samanlainen kuin viime vuonna. Ovet auki 17:45, tapahtuma 
alkaa 18:00. Joulukoristeet mukaan. Jyri soittelee Safkamestareille puurosta 
alkuviikosta. Ohjelma on hyvän samantapainen kuin viime vuonna. Reetta hoitaa vuoden 
luennoitsija -äänestyksen. Budjetoidaan 350€ joulupuuroon ja 480€ juomiin. Markus 
Kulmala on lupautunut juontamaan pikkujoulut. Nea hoitaa bändin. Musiikki alkaa 20:00 
tanssimusiikista. Budjetoidaan 30€ pullopeliin ja päätetään, että pullopelistä tulleet rahat 
lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Pukukoodi on sama, kuin aina. Mahdollisimman 
monilta vedenkeittimet mukaan glögin keittoa varten. 
 
Pidetään pizzan mittainen kokoustauko. Tauon jälkeen laskettiin, että pizza on ajan 
yksikkönä 20 minuuttia.  

 
F. Vuoden viimeinen karaoke 
Pidetään ensi tiistaina, Resinaan on ilmoitettu.  
 
G. Tanssitreenit 
Maanantaina 9.12 klo 18:00 L254 -salissa. Infotaan viikkiksessä ja sähköpostilla, Nea 
hoitaa säpon. Jyri mainostaa somessa. Budjetoidaan 100€ tanssitreeneihin. 

 
H. Lautapeli-ilta @Nano 
Lautapelejä pelailtiin, letut oli hyviä. Porukkaa oli tosi hyvin ja sauna oli lämmin. Pelejä 
oli tuotu mukana paljon. Jälkibudjetoidaan 0.62€ tarjoiluihin. Ostetaan jatkossa halvimpia 
sipsejä. 
 
I. HV-mökki 
Pidetään 10.-12.1. Onni hoitaa kaiken.  

 
J. Muut 
Haalarimerkkejä ommellaan 11.12. Samana päivänä on myös KV-leivonta. Budjetoidaan 
leivontaan 20€. Otetaan yhteyttä muihin järjestöihin poikkitieteellisistä kevätkauden 
avajaisista. 
 

 
11. Toimikunnat 

A. Approtoimikunta 
Aleksi kutsuu koolle kokouksen jälkeen. 

 
 



 
 
Ynnä ry, hallituksen kokous 20/2019 4/5 

B. Vujutoimikunta 
Kutsutaan yhdistyksen kokous koolle ennen seuraavaa halkoa, jossa valitaan 
vujutoimikunnan puheenjohtaja. Aleksi hoitaa. 

 
C. Muut 
Integraatiofestien viimeinen kokous ja karonkka on Opinkivellä tänä sunnuntaina. 
 

12. Yrityssuhteet 
A. Haalarit 
Vikat sponssilaskut lähtee parin päivän sisällä.  

 
B. Tree Amigos 
Ei tietoa, Nea hoitaa. 

 
C. Muut 
Aleksi motivoi ensi vuoden yrkkiä. 

 
13. Sauna 
Lukot on vaihdettu. Ensi vuodelle toivotaan saunamaisteria. Piipun hattu on vieläkin 
korjaamatta.  
 
14. Budjetoinnit 

A. Muut 
Budjetoidaan 1450€ tuplisbussiin. Potentiaalikuopassa vissiin kummittelee. 

 
15. Hankinnat 

A. Muut 
Budjetoidaan 40€ induktioliesiystävälliseen paistinpannuun, preferoidaan keraamista.  
Käytiin keskustelua kestokassien hankkimisesta. Todettiin, että voisi ostaa kestokasseja 
tapahtumien ostosten yhteydessä. Ruvetaan käyttämässä varaston pyyhkeitä 
astiapyyhkeinä. Pesu hoidetaan hallituslaisten pesukoneissa. 

 
 
16. META 
Miksu on huomannut, että mukit ovat vähentyneet. Niitä on löytynyt mm. käytäviltä ja luokista. 
Myös kahvinkeittotaso on aina likainen. Laaditaan parempi ohjeistus kahvinkeittopaikan 
siivoamisesta sekä muistutetaan jäsenistöä aktiivisesti siivoamaan omat jälkensä ja 
palauttamaan mukinsa. 
 
Siirrytään kohtaan 6. 
 
Hallitus hyväksyy uudeksi aikayksiköksi pizzan. Yksi pizza on 20 minuuttia. Aleksi ehdotti, että 
pizzaa voi käyttää aikayksikkönä tapahtumakuvauksissa normaalin ajan ohella. Onni vastusti. 
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Pidetään suuntaa-antava käsiäänestys. Aleksin esitys sai 6 ääntä ja sitä vastusti 2. Onni pyysi 
suljettua lippuäänestystä. Pidetään suljettu lippuäänestys. Valitaan ääntenlaskijoiksi Nio Piri ja 
Mikko Röyskö. Pidetään kokoustauko samalla, kun odotetaan ääntenlaskijoita. Ääniä annettiin 9 
kappaletta. Ääniä hylättiin 1, Aleksin ehdotusta kannatti 5 henkilöä ja vastusti 3 henkilöä. 
Hyväksytään Aleksin ehdotus. 
 
Siirrytään kohtaan 10.G. 
 
Ei Makea mahan täydeltä. Kirjain c on valonnopeus myös lineaarisessa algebrassa, aina. 
 
17. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 16.12.2019 kello 10.15 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. 
 
19. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen varapuheenjohtaja Aleksi Kivelä päätti kokouksen lyöden raivolla nuijansa pöytään 
kello 17.49. 
 
Liitteet 

1. Uudet jäsenet ajalta 25.11.-5.12.2019 
2. Kokouksen 20/19 budjetoinnit 

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


