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Hallituksen kokous 2/2020  
Aika: 20.1. klo 16.15 
Paikka: Ag C222.1 
 
 

Hallitus:  Läsnä: 

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

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
x 
x (saapui kohdassa 11) 
x 
- 
x 
x 
x 
- 
x 
- 
x 
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 kokouksen 1/20 pöytäkirja muutoksitta. 
 

5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla: 
Poistetaan kohta 10I Aktiivisitsit 
Lisätään kohta 10J Karaoke 
Lisätään kohta 10K MatLu-keilaus 
Lisätään kohta 10 KV-asiat 
Lisätään kohta 11 Pienten sektorien kuulumiset 
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Lisätään kohta 12 Kulkuoikeudet 
Lisätään kohtaan 17D Murata-excu 
Siirretään muita kohtia tarpeen mukaan. 
 

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Oispa lunta, oispa jäätä. 
Onni löysi lunta. 
Niolla alle 15 tuntia tenttiin. 
Onni “tykkää” OP:sta, asioiden kanssa pieniä ongelmia. 
 

7. Jäsenet 
Ei uusia jäseniä. 

 
8. Toimihenkilövirat 

Origovastaaviksi ilmoittautunut Jimi Kotkajuuri ja Ville Heinonen. Potentiaalikuopan        
vastaavuudesta avoimia vielä. Nimetään edellä mainitut origovastaaviksi. Tiedottaja        
vastaa potentiaalikuoppavastaavien puutteen ilmoittamisesta viikon sisällä. 
Tuomo Huttu on vapaaehtoinen haalarimerkki-paita-tölkkisukka-merkki-ja-nauha- 
vastaavaksi. Tarvitaan kyykkävastaavaa. 

 
9. Fuksit 

Fysiikalla yksi uusi maisterivaiheen opiskelija, matematiikan ja tilastotieteen laitoksella         
kaksi. Tiia-Riikka on ilmoittanut Ynnästä matikan laitoksella opiskeleville uusille         
opiskelijoille. Ei tarvitse lähteä panostamaan erityisemmin nyt. 

 
10. KV-asiat 

Nettisivujen englanniksi kääntämisen pohtiminen viime vuonna. Mikko: Sivut pitää         
oikeasti kääntää, kaikki sivut vaativat työtä, mutta perusinfosivu onnistuu helposti. Onni           
kysyy Lauri Ruuttuselta asian hoitamisesta hänen kanssaan. KV-video täydennetty viime          
vuodelta onnistuneesti. 
 

11. Pienten sektorien kuulumiset 
Mikko Röyskö: Ynnän nettisivut pyörivät vielä, integraatiofestin sivut ei pyöri enää. 
Tiedottamisen ohjeissa ohjeet miten asiat tapahtuu, mutta tällä hetkellä ei tapahdu,           
siispä pitäisi muuttaa käytänteitä. Vanhentunutta tietoa runsaasti ohjeissa, Milla pyytää          
muokkausoikeutta. Hallitus myöntää oikeuden muokata, kunhan kokouksessa päätetään        
muutoksista. Yhdenmukaisuus tapahtumailmoitusten kielien välillä, kuten sanavalinnat ja        
ajan ilmaukset. Seuraavassa kokouksessa sen jälkeen, kun Milla on saanut asian           
hoidettua, käsitellään asiaa.  
Jano haluaa yhteyttä tiivistää edunvalvonnan parantamiseksi.  
Rahastonhoitaja ei vieläkään voi tehdä hommiaan.  
Some pyörii vielä, mutta oli hankaluuksia opetella käyttöliittymät.  
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12. Kulkuoikeudet 
Jyri ilmoitti kulkuoikeuksien saatavuudesta hallitukselle, ja ne ovat noudettavissa tänään          
(ja tulevaisuudessa). Kulkuoikeuksien oikeudet käytettävissä MaDin ulko-ovi, MaDin 2.         
krs väliovi ja Ylistön aula. Oikeudet toimivat Ma-Pe 7-22, la-su 9-16. 
 

13. Tapahtumat 
a) Karaoke 

“Se meni ihan hyvin joo, osallistujia oli suhteellisesti“ - Jyri, eli suomeksi sanottuna             
osallistujia oli hyvin. 
 

b) HV-mökki 
Koulutettiin enemmän kuin viime vuonna, positiivinen näkemys asiasta jatkavilla         
hallituksen jäsenillä. Koulutuksen aloittaminen oli ehkä liian myöhään.        
Varapuheenjohtaja Kankkonen murheissaan koulutuksen puutteestaan. Onni:      
HV-mökistä pitäisi tehdä oma testamentti. Kankkonen ilmoitti halunsa osallistua         
testamentin tekemiseen. Etsitään uutta mökkipaikkaa, joka ei maksaisi liikaa. Petäjävesi          
on mahdollisuus. Milla: Ruokabudjetista hiukan pois, että saataisiin parempi paikka.          
Onni: Viikonloppumaksut korkeita.  
Sänky rikottiin. Ei tiedossa, että laskutetaanko siitä. Lanki: Tulevaisuudessa jos ei           
osallistu HV-mökkiin, järjestetään riittävä koulutus. Onni: Näin ennenkin käsitelty asiaa. 
 

c) New year new me -sitsit 
Jyri: Vähähkösti osallistujia, mutta saatiin järjestettyä. Sitsaaminen meni ihan ok, mutta           
koristeisiin pitää budjetoida 35€, ei 30€, kannatetaan ja hyväksytään. Mirva: Lukiolaisia           
ilmaantunut Esciin Ynnän bileisiin, maksaa Ynnälle sisäänpääsystä. Nio: Jos sitsit          
alkuvuodesta, otetaan enemmän järjestöjä mukaan tai infotaan viime vuoden puolella.          
Jyri: Kuun lopussa mieluummin kuin puolessa välissä. Lainakirjoja sai ottaa lainaan           
allekirjoitettuaan nimensä. Ongelmana kun yksi henkilö lainannut ja palauttanut, mutta ei           
ole enää myyntikunnossa. Ehdottaa vakituisia lainattavia laulukirjoja, ehdotuksena        
kymmenen alustavasti. Onni kannattaa ajatusta. Mahdollisesti merkitään laulukirjat        
Ynnä-tarroilla. Lanki: Mietitään, millaista tapahtumaa alkuvuoteen olisi hyvä järjestää,         
esim. sitsit vs sauna, vai onko mahdollista järjestää molemmat? 

 
d) Järjestösemma 

“Ihan jees” - Onni, Milla: Harvinaisen tylsä, olisin jättänyt väliin jos oisin voinut/tiennyt.             
Ehkä infoa olisi pitänyt käydä tarkemmin läpi. Koulutusten nimet harhaanjohtavia. Sopo           
ja häirintäyhdyshenkilö samaan aikaan, mikä ongelmallista. Lanki: Hyvä, että käydään          
jaksamisesta läpi, mutta tuttua HV-mökiltä. Lauantaista ei kommenttia, koska ei paikalla.           
Harhaanjohtavat nimet häiritseviä. Onni: Paljon yhtäläisyyksiä HV-mökin ja semman         
välillä.  

 
 

e) Sopokahvit 
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Huomenna. Teemana opiskelutavoitteiden saavuttamiseen liittyvät tunteet ja       
pettymykset. Origolla klo 11-15. Budjettiin ehdotettu 10€, kannatetaan ja hyväksytään.          
Idea oli Nean idea. 

 
f) Baarikierros 

Tuleva keskiviikko. Jyri ja Milla hoitaa vetämisen. Lähdöstä saa lipun jatkoille ja takaa             
ilmaisen pääsyn. Jatkot Radikaalin järjestäminä BRA^2:ssa klo. 22 eteenpäin. Katsotaan          
tilanteen mukaan ryhmien määrät. Ale pupi rastina jossain vaiheessa varmistettu.  

 
g) Haalarimerkkienompelu 

Tänä perjantaina klo 12 eteenpäin, Mirva valmiina olemaan klo 16 asti.           
Integraatiofestistä jäänyt ylimääräisiä limppareita, jotka käytetään      
haalarinmerkkiompelussa. Osallistujia ainakin yksi. 

 
h) JM-kyykkä 

Tämän viikon lauantaina 25.1 ja pelit alkavat klo 12. Ei pidetä Mattilanniemen            
parkkipaikalla vaan Seminaarinmäen kampuksen kentällä. Paljon pelaajia, vettä paikalle,         
Läffä paikalle. Illan aikana selviää, että saadaanko vettä. Laskutus mahdollisesti          
vedestä. Pelataan Linkin kyykkävälinellä. Tiedottaja tarvitsee pikaisesti informaatiota.        
Ynnällä ei ole vielä pelaajia. Hallituksesta ei innostujia pelaamaan edustusjoukkueessa.          
Painostetaan ihmisiä lähtemään mukaan origolla. Budjetointi myöhemmin. 

 
i) 3miot 

On tulossa 30.1. Teemana glitter wonderland. Livenä Escissä esiintyy Herrat. Tunnetaan           
muun muassa kappaleestaan “Kumiankka”. Liput varmistunut, ja samat kuin ikuisuuden          
ollut.  
 

j) Helmikuun karaoke 
Tulossa 4.2, joka on myös viimeinen karaoke tällä sopparilla.  
 

k) MatLu-keilaus 
6.2., Syrinx hoitaa tapahtuman yms.  

 
l) Muut 

MM-kyykkä bussi Linkki ry:n bussilla. Mahdollisesti hypätään Hyeena ry:n bussiin. Ei           
hankita omaa bussia Ynnältä. Jyri konsultoi Kankkosta. 
 
Pidetään 5 minuutin kokoustauko klo 17.25 
 
 
 
 

14. Liikunta 
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a) Liikuntavuoro 
Onni: Veikko infoaa Hermusta, pitää vielä kysyä Veikolta, että onnistuuko informointi.  
 

b) Muut 
Ei ole. 

 
15. Toimikunnat 

a. Approtoimikunta 
Juuso Kinnunen nimetään approtoimikunnan jäseneksi. Ei toistaiseksi muuta,        
sopparit haussa vielä.  
 

b. Vujutoimikunta 
Seuraava kokous 29.1 keskiviikkona klo 16.15. Nio Piri, Mirva Toivio, Erika           
Kannisto, Sara Peltoluhta, Jyri Kohvakka, Nuutti Rantanen, Nea Marjavaara,         
Reetta Koskela ja Mikko Röyskö nimetään vujutoimikunnnan jäseniksi. Kiril katsoi          
paikaksi Savutuvan apajaa, ja budjetiksi ehdotti 9000€. Vujujen päivämäärä         
30.1.2021. Oletetusti Kiril hoitaa budjetin laskemisen. 
 

c. Muut 
Ei ole. 
 

16. Sopo- ja Koposysteemit 
a. Sopoasiat 

Häirintäyhdyshenkilön homma hoidetaan huonosti. Informaatio     
häirintäyhdyshenkilöistä välittyy huonosti tapahtumissa ja yleisesti. Ilmoitetaan       
vähänkin isommissa tapahtumissa siitä, että kuka on häirintäyhdyshenkilö.        
Sopovaliokuntaa ei enää ole, nykyisin hyvinvointivaliokunta. Tapaamiseen ei        
pääse kukaan. 
 

b. Kopoasiat 
i) UVK-moduulin palaute 
Onni kertoi asiasta WhatsAppiin, Markus Kulmala pyysi palautetta        
XYHM-kursseista. Fysiikalta ollaan saatu palautetta, matematiikka ja tilastotiede        
puuttuu. 
Toistuvaa asiaa mitä käytiin jo peruskoulussa (ajatuskartat ja sen sellaiset),          
mutta oli myös hyödyllistä asiaa, kuten matemaattisissa teksteissä oikeanlainen         
referointi. 
Käsiteltiin ajatuskarttoja useita tunteja, kun taas viittausta teksteihin käsiteltiin         
huomattavasti vähemmän. 
Käsiteltiin ajatuskarttoja ja sen sellaisia liian usein. Puolet ruotsia puolet enkkua,           
ei keskitytty yhteen asiaan kerralla, vaan vaihdeltiin typerästi niiden välillä, ettei           
ollut peräkkäin samaa, vaan oli englanti - ruotsi - englanti -.... Yleinen suullinen             
mielipide oli, että kurssin olisi voinut järjestää paremmin.  
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Onni kysyy vielä Saralta mielipidettä kurssista. 
 
ii) Muut. 
Fysiikalla matematiikan kurssit ajoitetaan huonosti. Esim. differentiaaliyhtälöt       
kurssi pitäisi käydä LAG1 ja Calculus 3:n jälkeen, vaikka LAG1 ohjeistetaan           
käymään differentiaaliyhtälöiden jälkeen. Fysiikan kursseilla oletetaan, että       
differentiaaliyhtälöt on käyty, vaikka ei ole käyty, ja lisäksi oletetaan että           
kompleksilaskenta on käyty myös, vaikka se onkin mahdollista käydä vain          
kesällä. Luennoitsijat siis odottavat, että asiat osataan. Onni on yhteydessä Lauri           
Ruuttuseen asiasta. 
Tiia-Riikka pyytänyt Ynnää auttamaan tutorrekryssä, Ynnä lähtee mukaan muun         
muassa hakujen alkaessa kertoo mitä tutoroinnista saa ja hyötyy.  
 

17. Yrityssuhteet 
a. Hallitushupparit 

Excel taulukosta puuttuu kaksi henkilöä, Röyskö ei ole tilaamassa, Mirva hoitaa           
nyt, eli kaikki halukkaat ilmoittanut. TEK tulossa mukaan. Pitää konsultoida          
sponsoreita siitä, että 13 hupparia 14 sijaan. Loimu luultavasti lähtee mukaan,           
kilpailutuksesta ei ole tullut päivitystä. Kankkonen konsultoi Neaa asiasta. 

 
b. 3miot-sopimus 

Lisättiin maininta siitä, että hallitusliput tulevat ainejärjestöjen omasta kannasta.         
Vuosiluvut myös korjattiin, Onni ehdotti sopimuksen hyväksymistä, kannatetaan,        
hyväksytään. 
 

c. Tree amigos 
Kerää käytettyjä puhelimia ja sopimus tehty. Ynnä kerää puhelimia, annetaan          
Tree amigosille käytettyjä puhelimia ja he korvaavat Ynnälle tietyn määrän rahaa           
puhelimesta riippuen kunnosta ja sen sellaisista. Tarjotaan esim. ruokalippuja         
puhelimien palauttaneille. Ohjeistetaan puhelimien palautuksista ja sen       
sellaisista. Yritetään aloittaa mahdollisimman nopeasti. Ynnaajat      
sähköpostilistaan ilmoitetaan asiasta.  
 

d. Murata excu 
Murata: haalareihin sponsori ja integraatiofestit, joihin ei kerennyt, mutta ilmoitti          
mielenkiinnostaan pitää excuja tai lähettää tänne edustajaa. Excut Vantaalla.         
Fyysikkokilta ilmoittanut esimerkiksi excu yhteistyöstä, esim järjestäisi excut        
Ynnälle. Hallituslaisilta myönteisiä ajatuksia ajatuksesta. Kankkonen ehdotti       
syksyllä esim. lokakuussa järjestettäväksi, kun fuksit saapuvat. 

 
e. Muut 

Loimun kanssa uusi soppari työnalla. Hyvin samannäköinen kuin ennenkin,         
kahvisponsori lähtee pois, mutta hallitushuppari ja saunasponsori luultavasti        
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mukaan. JES ry:n varapuheenjohtaja Mari Stenberg otti yhteyttä Onniin, ehdotti          
yhteistyötä. Accentureen ja ABB:een kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman        
pian haalarien osalta. Saunamainokset etenevät. Resinan soppari mennyt        
helmikuuhun. Kankkonen nosti huomion nollasopparivaarasta. (sama jäsenetu       
kuin yleinen opiskelijaetu.) Teerenpelisoppari päättyi syksyllä. Teerenpeli halusi        
jatkaa, mutta ei olla käsitelty vielä. 

 
18. Edustukset 

a) Linkki Jyväskylä ry:n 14v vujut 
Mikko Röyskö ja Onni Hinkkanen ilmoittivat olevansa kiinnostuneita. ei         
luovuttanut. 15.2. järjestetään. 55€, sillis 5€. Jäävätään Onni ja Mikko,          
Kankkonen ottaa tilanteen haltuun. Kankkonen ehdotti 15€ molemmille, 20€         
lahjaan, hyväksytään. Niko poistui tilasta luovuttamaan vasaran Onnille. 
 

b) Matrix ry:n 25v vujut 
29.2. 80€, sillis 10€  
Jyri Kohvakka ja Miro Arvila ilmoittivat olevansa kiinnostuneita. Valitaan heidät          
edustamaan. Ehdotetaan budjetointia 25€ Jyrille ja Mirolle, ja lahjaan 20€,          
yhteensä 70€, hyväksytään. 
 

c) Lateksii ry:n 4v vujut 
15.2. 35€, sillis 10€/naama 
Mirva on kiinnostunut Nion kanssa edustamisesta. Ehdotettiin lahjabudjettiin 20€,         
hyväksytään. 
 

d) Epsilon ry:n 50v vujut 
21.3. 80€, sillis 4€ 
Niko Kankkonen ja Nio Piri edustavat Epsilon ry:n vujuja, valittiin arvonnalla 
Ehdotettiin budjetoidaan 25€ Nikolle ja Niolle ja lahjaan 20€, yhteensä 70€,           
hyväksytään.  
 

e) Muut 
Ei ole. 

 
19. Sauna 

“Kirilistä ei ole kuulunut mitään, se varmaan on” - Onni 
 

20. Internettoimintailtakoulu 
Nean kanssa puhuttu internettoimintailtakoulun järjestämisestä, opastetaan Ynnän       
sivujen käytöstä. Järjestetään ma 27.1 klo 16.15 eteenpäin. Miten käyttäydytään netissä.           
Tomi katsoo Kortepohjan kokoontumistilojen saatavuutta, ei käy. Ahtaudutaan        
KOAS-meeting roomiin. Kolme tuntia tavoitemaksimiaika. 
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21. Budjetoinnit 
a) Väistyvien hallituslaisten lahjat 

Ehdotetaan budjetointia 53,13€ lahjojen yhteinen hinta, kannatetaan 
b) Vujupikkujoulujen hyväntekeväisyys 

Kolme eri kantaa: Punainen Risti, WWF, Palolaitokset, käytännössä kohteina         
eläimet ja ihmiset. Ehdotetaan budjetointia 109,30€ ihmisille ja 109,31€ eläimille,          
Hyväksytään. Nio hoitaa hyväntekeväisyyden, sitten kun voi. “Ei ole tulipalokiire”          
- Onni 

c) Muut 
Ehdotetaan budjetointia 96,61€ lisää Läffän vakuutukseen. Hyväksytään. 
Ehdotetaan budjetointia 150€ Opinkiven vuokraan. Hyväksytään. 
Ehdotetaan budjetointia 9€ PJ-viitan brodeeraukseen. Hyväksytään. 

 
22. Hankinnat 

a) Muut 
Nio: Ynnä tarroja ei ole tarpeeksi, pitää hankkia lisää. Onni kannattaa, Nio ottaa             
vetovastuun. Granon kautta hankitaan, ehdotettu hankintamäärä 500,       
kannatetaan, budjetoidaan myöhemmin.  

 
23. META 

Röysköllä ei ole metaa  
(katso yritysvastaava kohta d, fyysikkokilta) 
 

24. Seuraava kokous 
5.2 keskiviikko klo 16.15  

 
25. Kokouksen päättäminen 

Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen päätti kokouksen kello 19.12 
 
Liitteet 

1. Kokouksen 2/20 budjetoinnit 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2020 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Onni Hinkkanen Tomi Haapamäki 
Puheenjohtaja Sihteeri 


