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Hallituksen kokous 21/2019  
Aika: 16. joulukuuta kello 16.15 
Paikka: Ag B112.1 Africa 
 
 

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 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
x 
x 
- 
x 
x 
- 
x 
- 
x (saapui kohdassa 11.B.) 
x (saapui kohdassa 12.A.) 
-  
x 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori avasi kokouksen kello 16.15 lyöden kämmenensä 
pöytään. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Kirilin kanssa yhtä pitkä Reetta Koskelo toimii sihteerinä. 
 
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valitaan Onni Hinkkanen ja Nio Piri 
pöytäkirjantarkastajiksi. 
 
5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen 20/19 pöytäkirja muutoksitta. 
 
6. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla: Poistetaan kohdat 12.A. 3miot, 12.B. 
TUPLIS, 12.C. Jouluristeily, 12.D. Syyskokous, 12.H. Lautapeli-ilta @ Nano ja 14.A. Haalarit. 
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Muutetaan uuden kohdan 12.B. nimi Karaokeksi. Lisätään kohdat 12.E. Sitsit ja 12.F. 
Kevätkauden avajaiset. 
Siirretään muita kohtia tarpeen mukaan.  
 
7. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Uudessa-Seelannissa oli kesä. Star Wars tulee ylihuomenna. Tämä on vuoden ja tämän 
hallituksen viimeinen kokous. Olemme tähän mennessä tänä vuonna kokoustaneet 2 päivää ja 
14 tuntia. Metassa saamme tästä uuden ajantasaisen tiedon. 
 
8. Jäsenet 
Hyväksytään uudet jäsenet ajalta 25.11.-16.12.2019, (2 henkilöä). Lista jäsenistä Liitteessä 1.  
 
9. Pienempien sektorien kuulumiset 
Kirilillä on 200 kuvaa pikkujouluilta, niistä osan voi laittaa someen. Fuksipassien pisteiden 
laskemiseen meni vähemmän aikaa kuin Nio odotti. 
 
10. Ensi vuoden pankkiasioiden toteutus 
Jatkettiin Onni Hinkkasen laajoja tilinkäyttöoikeuksia Ynnä ry:n tilille. Maksuliikenne päätettiin 
hoitaa hänen Yrityksen OP-verkkopalvelunsa kautta. Lisäksi päätettiin jatkaa hänen OP Visa 
Business -maksukortin käyttöoikeutta. 
 
Päätetään myöntää tulevalle rahastonhoitajalle Nio Pirille laajat tilinkäyttöoikeudet Ynnä ry:n 
tilille 1.1.2020 alkaen. Maksuliikenne päätettiin hoitaa hänen Yrityksen OP-verkkopalvelunsa 
kautta. Lisäksi myönnetään hänelle OP Visa Business -kortti.  
 
Päätettiin myöntää tulevalle tapahtumakoordinaattorille Jyri Kohvakalle OP Visa Business -kortti 
Ynnä ry:n tilille.  
 
Kiril Sanasvuoren tilinkäyttöoikeudet Ynnä ry:n tilille ja OP Visa Business -maksukortin 
käyttöoikeudet päätettiin lakkauttaa 1.1.2020 alkaen. 
 
Joonas Pollarin OP Visa Business -kortin käyttöoikeudet päätettiin lakkauttaa 1.1.2020 alkaen. 
 
Päätetään nostaa Onni Hinkkasen, Nio Pirin ja Jyri Kohvakan OP Visa Business -korttien 
varmennettujen korttiostojen turvarajaa 800€:oon.  
 
11. Sopo- ja Koposysteemit 

A. Sopoasiat 
Sopokahvit oli viime viikolla ja Nea juoksi paikasta toiseen. Sopokahvien tarjoilut olivat 
haluja herättäviä.  

 
B. Kopoasiat 
Vuoden viimeisessä opinto- ja tiedevaliokunnan kokouksessa oli jallua ja viiniä. Aleksi 
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valittiin valiokunnan sihteeriksi. Ensi vuonna OPS-työt alkaa olla ajankohtaisempia. 
 
12. Tapahtumat 

A. Pikkujoulut 
Budjetoidaan 15,80 € vuoden luennoitsija -äänestyksen voittajien palkintojen kehyksiin. 
Budjetoidaan 29 € valiofuksien ruusukkeisiin. Puurobudjetista käytettiin rahaa myös 
glögiin, torttuihin, pipareihin, suklaarasiaan sekä bändin drinkkilippuihin. Vuoden Escissä 
viettänyt 12 l termari on nyt vihdoin Origolla. Bändi oli mielissään ja kiitteli menosta 
Facebookissa. Lähes kaikki jatkoille tulleet maksoivat vapaaehtoisen pääsymaksun. 
Ynnän oma joulukuusi on hävinnyt. (Vuju)pikkujouluista olisi hyvä kirjoittaa testamentti 
tulevia vuosia varten, koska ensi vuonna tapahtumaa tuskin järjestetään 55-v. vujujen 
vuoksi. 

 
B. Karaoke 
Resinan kanssa pitää tehdä parempi sopimus, sillä tapahtumia ja kävijöitä niissä on 
enemmän kuin alun perin oli luultu. Myös Resina on tätä mieltä. 7.1.2020 on seuraava 
karaoke. 

 
C. Tanssitreenit 
Tapahtumassa oli melko vähän porukkaa, johtuen varmaan myöhäisestä tiedotuksesta. 
Tilojen kanssa oli ongelmia, sillä telinesali ei oikein soveltunut tanssimiseen ja 
vahtimestarit halusivat osallistujat ulos rakennuksesta ennen tilavarauksen päättymistä.  

 
D. HV-mökki 
Tapahtuma on 10.-12.1. ja Kangasniemen metsästysmaja on varattu. Onnilla on 
päävastuu tapahtuman järjestämisestä. Nea on suunnitellut Driveen koulutuksia, joista 
on kuitenkin erimielisyyttä hallituksen sisällä. Jaetaan nukkumapaikat mökillä siten, että 
ne, jotka haluavat nukkua yöllä, pääsevät aittaan nukkumaan. Päätetään myös aikaraja 
karaoken laulamiselle ja äänentoistolaitteelle, jotta halukkaat saavat nukkua. Päätetään, 
että pienen porukan pelejä ei pelata heti alkuun, vaan ryhmäydytään ensin. Nea 
järjestää tupakoinnin mökillä niin, että savuttomille ei aiheudu haittaa. 

 
E. Sitsit 
Torstaille 16.1.2020 on suunnitteilla sitsit Jaston kanssa. Nea on kiinnostunut toimimaan 
toastmasterina. Ilmoittautuminen sitseille avataan ennen joulun pyhiä. Nea on kuullut, 
että jotkut eivät tule sitseille, koska pelkäävät rangaistuksia. Tapahtuman teemaa ei ole 
vielä mietitty. 

 
F. Kevätkauden avajaiset 
Tapahtuma on sitsien jatkot. Jastolta kysytään, onhan tämä heille ok. Muitakin järjestöjä 
on tarkoitus on kysyä mukaan.  

 
G. Muut 
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Joiltakin hallituslaisilta unohtui merkit ja ompelutarvikkeet haalarimerkkien ompeluillasta. 
KV-leivonnassa oli yksi suomalainen ynnäläinen. Ulkomaisia opiskelijoita oli 4-6. 
Paremmalla infolla voisi saada isomman tapahtuman. 

 
13. Toimikunnat 

A. Approtoimikunta 
Pollari on valittu approtoimikunnan puheenjohtajaksi toimikunnan 
järjestäytymiskokouksessa. Nimetään Joonas Pollari Approtoimikunnan 
puheenjohtajaksi. Toimikunta on tehnyt alustavan 1900€ suuruisen budjetoinnin vuoden 
2020 talousarvion mukaisesti. Toimikunnan seuraava kokous on keskiviikkona. 
Nimetään Nio Piri, Aleksi Kivelä, Jyri Kohvakka, Mikko Hiltunen, Miro Arvila, Mirva Toivio 
ja Juho Reiman toimikunnan jäseniksi.  
 
B. Vujutoimikunta 
Kiril on valittu vujukoordinaattoriksi yhdistyksen kokouksessa tänä aamuna. 
Vujutoimikunta järjestäytyy erittäin suurella todennäköisyydellä ensi vuonna. 
Vujutoimikunnalle kannattaa tehdä lists.jyu.fi-postituslista helpottamaan elämää. 
 
C. Muut 
Integraatiofest-toimikunta kokoontui viimeisen kerran viikko sitten. 

 
14. Yrityssuhteet 

A. Tree Amigos 
Yritetään saada homma paremmin pyörimään heti ensi vuoden alussa. 

 
B. Muut 
Kaikille haalarien sponsoreille on lähetetty laskut. Vanhat haalarit on vapautettu 
myyntiin, mutta ei myydä niitä tuleville fukseille. Nea ja Niko ovat tehneet 
yritysvastaavien vuosikellon auttamaan tulevien vastaavien työtä. Ensi vuonna 
yritysvastaavien olisi hyvä panostaa jäsenetuhin. Pasargadilta olisi mahdollista saada 
uusi sopimus, jossa olisi kuponkeja fukseille. Saunaan tulee Semman ja TEKin logot ja 
ABB:n logo on otettu pois. 

 
15. Sauna 
Kirilille on ehdotettu Läffässä saunomista Ylistöllä. Ehdotus ei saanut tuulta alleen. Kiril on 
harkinnut saunamaisterin hommaa ensi vuodelle. Piipun hattu lienee edelleen vinossa. Kiril 
hoitaa sen kuntoon tammikuussa 2020. 
 
16. Budjetoinnit 

A. Muut 
Nea tarjosi kulmarautoja beer pong -pöytien tukemiseen. Ei innostusta. 

 
17. Hankinnat 
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A. Muut 
Ei hankittavaa. 

 
18. META 
Tämän vuoden halkot ovat alkaneet keskimäärin 5 min myöhässä. Ne ovat kestäneet 
keskimäärin 3 h 2 min. Vuoden lyhin halko on tällä hetkellä käynnissä oleva, ja sitä on takana 1 
h 27 min. Vuoden pisin halko kesti 5 h 17 min. Tällä hetkellä halkojen yhteiskesto tälle vuodelle 
on 2 pv 15 h 45 min. Jyri ja Nea jatkavat KV-videon työstämistä ja päivittävät sen myös keväälle 
sopivaksi. Vaihtarien orientaatiossa on taas keväällä tiedekunnan esittely, jonne Ynnältä olisi 
hyvä mennä puheenjohtajan, kv-vastaavan ja tapahtumavastaavan. Tämän vuoden materiaali 
toiminnantarkastajille olisi hyvä hoitaa kuntoon pian, kuitenkin viimeistään kevätkokouksen alla.  
 
19. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään ensi vuonna uudella hallituksella! Onni hoitaa kokouksen kutsumisen 
koolle. 
 
20. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Kiril Sanasvuori päätti kokouksen lyöden kämmenensä haikeasti 
pöytään kello 17.42. 
 
Liitteet 

1. Uudet jäsenet ajalta 25.11.-16.12.2019 
2. Jäsenhakemus 
3. Kokouksen 21/19 budjetoinnit 

 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Kiril Sanasvuori Reetta Koskelo 
Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 
__________________________ ______________________________ 
Onni Hinkkanen Nio Piri 
1. pöytäkirjantarkastaja 2. pöytäkirjantarkastaja 


