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Hallituksen kokous 11/2020  
Aika: 3.6. Kello 16.15 
Paikka: Ynnän Discord 
 
 

Hallitus:  Läsnä: 

Onni Hinkkkanen 
Tomi Haapamäki 
Miro Arvila 
Niko Kankkonen 
Erika Kannisto 
Lauri Kauhanen 
Jyri Kohvakka 
Milla Männikkö 
Sara Peltoluhta 
Nio Piri 
Lauri Ruuttunen 
Mikko Röyskö 
Mirva Toivio 
 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
- 
x (Saapui kohdassa 6) 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x (Saapui kohdassa 5) 
x 
- 
 

 
1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen avasi kokouksen ajassa 16.15. 
  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 

3. Sihteerin valinta  
Valitaan sihteeriksi Tomi Haapamäki. 
 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään PK 10/20 muutoksitta. 
 

5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään esityslista muutoksitta. 
 

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Sihteeri pääsi muuttamaan uuteen kämppään. Onni sai maturiteetin läpi. Röyskö yritti 
opettaa vektoreita kaksitoista-vuotiaille. Milla teki selkkaria Nion kanssa huonolla 
menestyksellä. Onni leikki scenebuilderilla. Lauri on 20.  
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7. Sektorien kuulumiset 
Nettisivut saattavat olla vielä olemassa. Juuri tulleen tiedon mukaan nettisivut ovat vielä 
olemassa. IntegraatioFestin domain on luovutettu Matrixille. Ympäristösuunnitelma 
ideoita on olemassa Ynnälle. Elinalta kysyttiin sähköpostilla Escin sopparista, ei ole 
kuulunut vastausta. Uudessa Ravintola.fi sovelluksessa ei ole vippejä Esciin. Onni pisti 
Jossulle sähköpostia Loimu asioista, ei vastausta vielä. Pohdittiin Ynnääjäät 
sähköpostilistaan vapaata liittymisoikeutta, päädyttiin tulokseen, että voidaan tehdä niin. 
Rahis ei tiedä hommistaan, viimeksi kävi katsomassa pari viikkoa sitten postitilannetta. 
Joku voisi käydä katsomassa postitilanteen, sillä Nio ei pääse itse katsomaan tällä 
hetkellä. Kehyvaliokunnassa Nio mukana kestävän kehityksen viikossa, mutta se on 
vasta tulevaisuudessa. Yrkkä: Valmetin soppari sovittu uudestaan. Haalaripaikka, 
nettisivupaikka ja saamme rahaa 

 
8. Tapahtumat 

a. Kevätkokous 
Kevätkokouksen pitäminen on mahdollista etäosallistumisella, vaikka se ei ole 
yhdistyksen säännöissä. Järjestetään Onnin kämpillä ja mahdollistetaan 
mahdollisuus etäosallistumiseen.. Menimme oman aikataulutuksen yli, mutta 
pidetään pian tässä kesän aikana. Ehdotettu ajankohta 23.6. kello 18.15. 
Kannatetaan. Päätetään järjestää kevätkokous 23.6. kello 18.15 siten, että 
etäosallistuminen on mahdollista. Käydään kokouskäytänteitä läpi ennen 
kokousta. Zoomissa käden nostaminen äänestysmenetelmänä on vaihtoehto. 
Paikalle tarvitaan kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri ja kaksi 
äänenlaskijaa, eivätkä he saa olla entisen vuoden hallituslaisia. Kokouksessa ei 
tarjota pitsaa. Samalla voidaan seurata dataa, että miten osallistuminen 
kevätkokoukseen vertaa muihin vuosiin, kun nyt on mahdollisuus 
etäosallistumiseen. 
 

b. Kesätapaaminen 
Nykyisen tiedon perusteella järjestettäisiin kesätapaaminen heinä-elokuun 
vaihteeseen Majalla. Pidetään mahdollisuus perua kesätapaaminen. Milla esittää 
vastaehdotuksen, että ei järjestetä kesällä kesätapaamista. Millan esitykselle ei 
tullut kannatusta, jatketaan alkuperäisellä ehdotuksella. Varataan Maja 
heinä-elokuun vaihteeseen ja perutaan tapaaminen, jos tilanne muuttuu. Onni 
hoitaa Majan varaamisen.  
 

c. Jouluristeily 
Yhdistyksen yhteyshenkilöä pyydettiin määrittämään. Määritetään Niko 
Kankkonen risteilyn yhteyshenkilöksi. 
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d. Muut 
Fuksiexcun järjestämistä mietittiin, tapahtuma saattaa olla riski järjestää tässä 
vaiheessa. Tapahtuma voidaan myös järjestää myöhemmin syksyllä, eli voidaan 
miettiä sitä vielä myöhemmin. Pyritään järjestämään fuksiexcu myöhemmin 
syksyllä, eikä fuksiviikolla.  
 

9. Sopoasiat 
a. Etäsopokahvit 

Edellisistä sopokahveista on jonkin verran aikaa kulunut. Järjestämistä 
kyseenalaistettiin, sillä kesällä porukka on missä sattuu. 13.6. pidetään seuraavat 
sopokahvit. 
 

10. Kopoasiat 
a. Etäopiskelukysely 

Saatiin valmiiksi. Onni forwardasi sähköpostia ja Pekka ja fysiikan hyvis kiittelivät 
asiasta. Kiihdyttimen kehittäminen lähtee keskusteluun. Tällä hetkellä fysiikalla ei 
ole varsinaisia opettajia, vaan tutkijoita. Kopokansioon arkistoitiin kyseinen 
kysely.  
 

b. Ylistön hankesuunnittelu: ainejärjestötilat 
Viime keskiviikkona kokous, jossa Mikko oli läsnä. Kokouksessa ei puhuttu 
ainejärjestötiloista eikä ainejärjestöistä. Monologien pitäjät puhuivat synergiasta 
ja numero kakkosesta.  
 

 
11. Budjetoinnit 

Ei ole budjetoitavaa.  
 

12. META 
Niko haluaa sähköpostiosoitteen risteilyhommia varten, Röyskö hoitaa. Röyskö miettinyt, 
että milloin Siitarin driven siirtää Ynnän driveen. Röyskö hoitaa viikonloppuna driven. 
Viikonloppuna ei driven käyttöä siis. Röyskö muisti, että hänellä olikin Metaa sen jälkeen, 
kun Kankkonen muistutti. 
 

13. Seuraava kokous 
Doodletetaan seuraava kokous. Olisi hyvä pitää kokous muutamaa päivää ennen 
kevätkokousta. 
 

14. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen päätti kokouksen lyömällä kahvikupilla seinää 
kello 17.05. 
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Liitteet 
1. Kokouksen 11/20 budjetoinnit 

 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2020 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Onni Hinkkanen Tomi Haapamäki 
Puheenjohtaja Sihteeri 


