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Hallituksen kokous 12/2020  
Aika: 30.6. kello 18.15 
Paikka: Ynnän Discord 
 
 

Hallitus:  Läsnä: 

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

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
- 
- 
x 
- 
x 
x 
- 
x (Poistui kohdassa 10a, palasi kohdassa 11) 
- 
x 
- 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen 
 

 
1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen avasi kokouksen ajassa 18.19. 
  

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

3. Sihteerin valinta 
Valitaan sihteeriksi Tomi Haapamäki. 
 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään PK 11/20 muutoksitta.  
 

5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla: Lisätään kohta 11: Kopoasiat, sekä 
lisätään kohta 12: Vujutoimikunta. 
 

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Tomi voitti Kirilin tosimiehessä. Onni on virallisesti kandidaatti :). Röysköllä on 
jäätelökulho tyhjä, ja sekä kandi myös onnistui. Onnin ruokakulho sai täytettä. Millalla on 
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hernekeittoa. Niota pyydettiin ohjelmoimaan töissä, mutta Nio ei osaa. Onni ohjelmoi 
rahiksen avuksi täysin ilmaiseksi.  
 

7. Sektorien kuulumiset 
Resinan uusi soppari solmitaan ensi maanantaina. Escin sopparista ei ole kuulunut. 
Loimun soppari kuoseissa. Opefukseille saadaan valkoisia taskuja noin 50 kappaletta. 
Webmaster: Driven historia ei ole pelastettavissa. Drive siirretään ensi viikonlopun 
aikana, ja vielä tarkemmin lauantaina. EI KOSKETA.  

 
8. Tapahtumat 

a. Kevätkokous 
Hiukan teknisiä ongelmia, mutta niistä huolimatta onnistui hyvin. Porukkaa 
osallistui hyvin. Tuomo Huttu yritti liittyä, muttei päässyt liittymään Teamsin takia. 
Jälkikäteen häntä ei haitannut tapaturma. Jos yhdistyssääntömuutos menee läpi, 
nähdään hyvänä järjestää etäosallistumismahdollisuus myös “normaaleissa” 
kokouksissa. Katsotaan tulevaisuudessa, että miten asia toimii.  
 

b. Kesätapaaminen 
Mökki on varattu. Jyri varmistaa, että joku tapsa hoitaa homman tiedottamisesta 
vielä ja muut asiaan kuuluvat asiat. Budjetoidaan 290€ mökin vuokraan, 
kannatetaan ja hyväksytään.  
 

c. Syksyn tapahtumat 
Suunniteltuna varaslähtöpiknik 23.8. 24.8. fuksivisa. 25.8. fuksikaraoke. 
Fuksisauna. 27.8. Kaijalanniemessä. Budjetoidaan lähempänä ajankohtaa. 
Vanhemmilla opiskelijoilla alkaa myöhemmin opetus. Syyskauden avajaiset 
fysiikan fuksien retriitin kanssa päällekkäin. Baarikierrosta ja Jyväsmetroa 
myöhemmin opiskeluiden alettua. Muut tapahtumat voi luntata 
hallituskalenterista.  
 

d. Muut 
Heinäkuun karaoke Resinassa.  

 
 

9. Fuksit 
Erika laittoi sähköpostia Jimi Kotkajuurille, joka on yhteyshenkilönä tutoreille. 
Tulevaisuudessa Zoom-keskustelu, jossa saadaan tutustuttua ja suunniteltua asioita. 
Onni ehdotti, että hallitus voisi mennään tutustumaan tutoreihin ennen kuin fuksit 
saapuvat paikalle. Erika hoitaa fuksi WhatsApp-ryhmän tekemisen. Mahdollisuuksien 
mukaan budjetoidaan enemmän fuksitapahtumiin. Mahdollisesti myös hyvä, että 
tutustumisviikolla hallituslaiset olisivat mukana fuksien arjessa. 
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10. Sopoasiat 
a) Etäsopokahvit 

13.6. pidettiin. Ei ollut paljon porukkaa. Mahdollisesti johtuu siitä, että ulkona oli 
hyvä keli. Onni Mikolle: Voitte käyttää omaa harkintaanne sopokahvien 
järjestämisen kanssa Saran kanssa.  
 

11. Kopoasiat 
Nio: Korona tarkistusajat vaikuttaa myös selkkareihin, mutta ne pitäisi korjata kahdessa 
viikossa. Assari ei ole ilmoittanut, että tarkistukseen menee yli kaksi viikkoa. Kysymys 
kuuluu: Pitääkö assareita kuulustella tästä? Tulos: Otetaan korvan taakse, pyritään 
syksyllä ottamaan puheeksi laitoksen kanssa. Nio hoitaa asian muistamisen.  

 
12. Vujutoimikunta 

Vujujen ajankohta 30.1, mutta seurataan tilannetta, että pitääkö siirtää seuraavaan 
syksyyn. Yritetään järjestää yöpymissijaa kaukaa tulleille. Sponsoreita yritetään 
hankittua. Hyvin todennäköisesti jatkot ja sillis Valorinteellä.  
 

13. Budjetoinnit 
Ei ole. 

 
14. META 

Röysköllä ei ollut metaa. 
 

15. Seuraava kokous 
Sovitaan tarpeen vaatiessa doodlella kokouksen ajankohta. Mitä luultavammin 
elokuussa, ellei tule tarvetta kokoustaa aikaisemmin.  
 

16. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen päätti kokouksen kilistämällä vesilasillaan 
huoneen ikkunaan kello 19.17. 

 
Liitteet 

1. Kokouksen 12/20 budjetoinnit 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2020 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Onni Hinkkanen Tomi Haapamäki 
Puheenjohtaja Sihteeri 


