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Hallituksen kokous 5/2020  
Aika: 27.2. klo 14:15 
Paikka: Ag C133.1 
 
 

Hallitus:  Läsnä: 

Onni Hinkkkanen 
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 
Juho Siitari 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
- 
x (Saapui kohdassa 9k) 
x 
x 
x 
x 
- 
x 
x 
- 
x 
x 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen 

 
1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen avasi kokouksen ajassa 14.19. 
  

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

3. Sihteerin valinta 
Valitaan sihteeriksi tälläkin kertaa Tomi Haapamäki. 
 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään pöytäkirja 4/20 muutoksitta. 
 

5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla: 
Nimi muuttuu: 9e Rosvot ja poliisit -sitsit, 9g Toogabileet 
Lisätään: 9h Whisky tasting, 9i Lautapeli-ilta sätkyn kanssa 9j Kostajaiset, 13: KV-asiat 
Siirretään muita kohtia tarpeen mukaan. 
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6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Pakastetun ruisleivän resistiivisyys on 200 MΩ/m kun taas kevyesti paahdetun 160 
kΩ/m. Onnilla on 17 sivua kandissa. Saralle kuuluu pitkästä aikaa hyvää muttei 
huomenna enää. 
 

7. Jäsenet 
Ei uusia jäseniä. 

 
8. Pienten sektorien kuulumiset 

Nettisivut pyörii. Siitari teki ihanan kullarin Niolle. 
 

9. Tapahtumat 
a) Laskiainen 

Meni hyvin pääasiassa. Löytötavarat ovat jossain ja bussifirmoilta ei ole kuulunut 
mitään. 4. bussissa oksennettiin. Palaute kysely lähetetään ensi MatLu-tapsa 
kokouksen jälkeen. 

b) 3miot 
Meni kohtuu hyvin. Meidän kanta loppui ja Dumpilta vielä lisää myyntiin. 
Osallistujia vähemmän kuin edellisillä 3mioilla. Kokoustetaan taas ensi viikolla. 
26.3. tapahtuu ja numero XL. Merkit tilattu ajoissa tällä kertaa. Ehkä hippiteemaa. 
Budjetoidaan 166€, hyväksytään. 

c) Lautapeli-ilta 
Oli ja meni tosi hyvin. Älyttömän paljon porukkaa. Alitettiin budjetti. Sipsit riitti, 
limpparit ei. 

d) Sopokahvit 
“Joo.” 3.3. tiistaina klo 11-15 Potentiaalikuopassa. Teemana henkilökohtainen 
hyvinvointi. Budjetoidaan 10e, hyväksytään. Mietitään vielä, että järjestetäänkö 
kahdet sopokahvit tässä kuussa. 

e) Rosvot ja poliisit -sitsit 
Ensi viikon keskiviikkona. Lippuja meni 81 kpl. 3 toastia. Vaihtareita aika paljon, 
Sporticukselta ehkä puolet vaihtareista. Alkuselostus suomeksi ja englanniksi. 
Miro hoitaa lipunmyynnin ja laina-STYROL:it.  

f) Karaoke 
10.3. SIK vieraana, aloitetaan klo 19, ja sopparin mukaiset hinnat voimassa myös 
SIK:ille. Hyvä Resina :). 

g) Toogabileet 
12.3., ja pidetään Metallin kokoustilassa. Viinit ovat käymässä ja kirkastuu, mutta 
kerkiää tulemaan. Alitettiin budjetti, kokeiltiin valmisviinipaketteja. Budjetoidaan 
75€ Metallin kokoustilaan. 

h) Whisky tasting 
Teerenpelissä 19.3. mukana Syrinx ja Linkki. Saattaa olla täyttä takahuoneessa. 

i) Lautapeli-ilta Sätkyn kanssa 
Pidetään Opinkivellä, budjetoidaan 150€, josta Sätky kustantaa 100€, meille 50€. 
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Budjetoidaan 150€, hyväksytään. Jos saadaan Läffä opinkiven eteen ilman 
palkkiota, niin hommataan. Kankkonen voi hoitaa kuskaamisen.  

j) Kostajaiset 
Kokous rastinpitäjä fukseille 3.3. klo 16.15. Asiasta sähköpostia. Radikaali hoitaa 
viinit.  

k) Muut 
ATK-YTN, eli TITOL:in kevätkokous. Oikeus osallistua sinne ja järjestetään 
Helsingissä. Röyskö sanoi olevansa halukas menemään. Puhutaan 
budjetoinnista edustukset kohdassa. 

 
10. Liikunta 

a. Liikuntavuoro 
Veikko Manninen hoitaa vieläkin vuoroa, sillä Hermunen ei ole vieläkään hakenut 
avaimia. Ensi viikon tiistaina taas liikuntavuoro. 
 

b. Muut 
Ei ole. 

 
11. Toimikunnat 

a. Approtoimikunta 
Julisteet ja grafiikat tilattu. Ei vielä kaupungilta maankäyttöoikeuslupaa. 
Määräaika tällä viikolla täyteen. Merkit tilattu. Sosiaaliset mediat elvytetty. Asioita 
tapahtuu. 
 

b. Vujutoimikunta 
Ei ole tapahtunut mitään viime kokouksen jälkeen. 
 

c. Muut 
Ei muita toimikuntia. 

 
12. Sopo- ja koposysteemit 

a. Sopoasiat 
Eipä mitään ihmeellistä. Hyvinvointivaliokunnan kokouksessa ei oltu laskiaisena 
sattuneesta syystä. Seuraava on kostajaisten kanssa päällekkäin. Röyskö voi 
hoitaa. Hyvistapaaminen: Ei ole tarpeeksi tapahtumia, joissa alkoholi ei ole 
painotettuna. Kysymyksenä, että miten aktivoidaan niitä, jotka eivät käy missään 
tapahtumissa? Mahdollisia elokuvailtoja tai muita matalan kynnyksen tapahtumia, 
joilla voidaan aktivoida ihmisiä, etenkin KV-opiskelijoita. Mahdollisesti tiedekunta 
mukana tukemassa. Tiedekunta tukee lähes varmasti, kun järjestää 
KV-tapahtumia. 
tl:dr; Paljon ongelmia, vähän ratkaisuja. Pitää suunnitella. 
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b. Kopoasiat 
Kopovaliokunta, jossa Ruuttunen oli. Ei siis tietoa tällä hetkellä, että mitä 
tapahtui. 
 

13. KV-asiat 
Ei ole 

14. Yrityssuhteet 
a. Hallitushupparit 

Tuli. Budjetoidaan 458,60€, hyväksytään. Rahat saadaan takaisin sponsoreilta ja 
hallituslaisten omista taskusta. Näyttää jäävän hallituslaisille maksettavaksi tällä 
hetkellä noin 11€. Kankkonen varmistaa vielä jäävän hinnan. Maksu hoidetaan 
jollain viitenumerolla, jonka Nio ilmoittaa myöhemmin. 

b. Resina 
Sopimuspohja valmis, jossa on Onnin nimi. Tarvitaan Resinan allekirjoitusta. 
Edut ovat hyviä. 

c. Teerenpeli 
Sopimuspohja valmis, jossa on Onnin nimi. Tarvitaan Teerenpelin allekirjoitusta. 
Katsotaan vielä, onnistuuko lukukauden mukaan sopparit. 

d. Muut 
Victory point. Saadaan Ynnän logo heidän toimintaan mukaan, ja Ynnä 
mainostaa silloin tällöin. Sauna mainokset kiinni ja mainostilaa riittää vielä. 
ABB:lle ja Accenturelle otettu yhteyttä, ei vastausta. Casiolle lähetetty 
sopimuspohja. Murata halusi excursion Vantaalle. Pidetään mielessä 
IntegraatioFestien excut tulevaisuutta varten. Siirrytään kohtaan 9i. 
 

15. Edustukset 
a) Muut 

Budjetoidaan ATK-YTN matkoihin 22,40€, hyväksytään. Epsilonille vujulahjaksi 
Ynnän vanha ABB saunamainos.  

16. Sauna 
Sähköpostiäänestyksellä 9.2. budjetoitiin 176,40€ Läffän mainosten painatuksiin. 
Budjetoidaan 42,34€ lisää mainoksiin, hyväksytään. Toivottavasti sauna vielä on 
olemassa. Budjetoidaan 80€ Läffän puihin. Kiril: Läffästä puhkesi rengas, 
taaempi oven puoleinen. On vararengas, mutta se pyörii väärään suuntaan. 
Jarrut pitäisi seurailla tai jopa huoltaa. 

17. Budjetoinnit 
a. Muut 

Budjetoidaan jälleen 1,67€ hyväntekeväisyyteen, hyväksytään. 
 

18. Hankinnat 
a) Muut 

Origon kahvinkeittimessä 2 paikkaa pannuille, voisi hommaa toisen pannun. 
Mirvan mukaan pannu maksaa 24€, mutta maksaakin 40€. Budjetoidaan 42,16€ 
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uuteen pannuun, Hyväksytään.  
 

19. META 
TEK-akademian ilmo mennyt, ja meille ei ollut ilmoitettu ilmoittautumisesta mitään. Nio 
pistää viestiä TEK:in tykille. Röyskö tarvitsee valtakirjan, että voi edustaa ATK-YTN:ssä. 
Onni hoitaa valtakirjan. Kankkonen siivoaa driveä, ei kosketa tämän vuoden juttuihin. 
Mahdollisia outoja merkintöjä luvassa. Jos on tärkeää asiaa, niin saa ottaa merkinnän 
pois. Niko uskoo pysyvän aikataulussa. Ruuttunen ei ole vielä pitänyt hallitusesittelyä. 
Lauri pitää esittelyn. Fyysiset VIP-kortit Esciin ei mahdollisia. Röysköllä oli metaa. 
 

20. Seuraava kokous 
Pidetään seuraava kokous keskiviikkona 11.3. klo 16.15. 
 

21. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen päätti kokouksen kello 15.43. 

 
Liitteet 

1. Kokouksen 5/20 budjetoinnit 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2020 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Onni Hinkkanen Tomi Haapamäki 
Puheenjohtaja Sihteeri 


