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Hallituksen kokous 13/2020  

Aika: 17.8. kello 15.15 

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 

Puheenjohtaja 

Sihteeri 

x 

x  

x (Saapui kohdassa 5) 

- 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

- 

x 

x 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen avasi kokouksen ajassa 15.15. 

  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

3. Sihteerin valinta 

Valitaan sihteeriksi Tomi Haapamäki. 

 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksytään pöytäkirja 12/20 muutoksitta. 

 

5. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla: Lisätään kohdat: 15: Haalarit, 18: 

Discordin säännöt. 

 

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 

Tomi kadottanut hallitushupparin. Mikko haluaa avautua Googlesta, mutta ei halunnut 

avautua Googlesta. Drive pitää vielä kerran siirtää, sillä drivessä esiintyy ongelmia 

käyttöoikeuksien kanssa. Milla oppi, että kaalia voi käyttää curryn tekemiseen. Lisäksi 

Millalla oli liikaa kaalia. Niolla on nyt Millan kaalit.  
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7. Sektorien kuulumiset 

Ympäristöstrategia olisi hyvä tehdä jossain välissä. Mahdollisesti iltakoulussa, jotta 

voidaan keskustella hallituksen kanssa asiasta. “Jäsenetukooste” ja “Miksi liittyä 

hallitukseen” sähköpostien lähettämistä voisi harkita myös. Webmaster: Ynnän 

rekisteriseloste vaatii päivitystä, ja myös tietosuojaseloste pitää kirjoittaa. 

 

8. Fuksit 

Erika ollut tutoreihin yhteydessä ja tutoreilla on asiat perillä. WhatsApp-ryhmä fukseja 

varten luodaan pian. Laitokselta tullut ohjeistusta fuksien orientaatiosta. Jaetaan 

pienempiin ryhmiin suoraan, jossa zoomin kautta fysiikan laitoksella yleiset 

puheenvuorot. Kysymys: Ynnän esittäytyminen Zoomin välityksellä? Mahdollisesti myös 

matematiikalla esittäydytään fyysisesti paikan päällä.  

 Fuksipassin sähköinen alusta on valmiina pieniä viimeistelyjä lukuun ottamatta. 

Röyskö kävi läpi fuksipassin käytön läpi discordin näytönjaon avulla. Fyysistä 

fuksipassia ei tilata lisää tänä vuonna, mutta jos löytyy vielä vanhoja, niin niitä voidaan 

käyttää. Toimistolta löytyy vielä 2017 vuoden fuksipasseja noin 50 kappaletta.  

 

9. Tapahtumat 

a) Varaslähtöpiknik 

Pidetään tämän viikon sunnuntaina. Paikkana Mattilanniemi ja alkaa kello 18. 

Hallituslaiset ja tutorit paikalle paria tuntia aikasemmin paikalle. Ei tarjoilua 

hygienisistä syistä. Muissakin tapahtumissa huomioon hygieenisyys. Ynnällä on 

tapahtumiin korona-info olemassa. Päivälle ollaan saatu laajennetut 

kulkuoikeudet. Tarkennetaan sanavalintoja ja tietoa korona-infossa.  

 

b) Fuksikaraoke 

Resinassa alkaa kello 20.00. Päivänähän toimii tuttuun tapaan tiistai. 

 

c) Fuksivisa 

Keskiviikkona päivällä kello 17.00 alkaen Hollywood Bowlingissa. Saatu 

edullisemmat hinnat päivälle vilauttamalla opiskelijakorttia. Visan voittajalle 

palkintoa tarjolla. Hanajuomat 4 euroa.  

  

d) Fuksisauna 

Tapahtumasta vielä kysymys, että miten järjestetään vai järjestetäänkö 

ollenkaan. Kaijalanniemi varattu. Ei tilata bussikyytejä Ynnän toimesta. Mielellään 

ei autokyydillä pienen parkkitilan vuoksi. Tapahtumanjärjestäjiltä poikkeuksena 

auton käyttö. Huomioon nousi myös, että tapahtuman etäisyys sivistyksestä on 

pelottavaa, sekä tarjoilun ja kyytien puute on iso motivaatiosyöppö. Alkoholin 

käyttö ja pyöräily voi tuottaa riskejä paljon. Mahdollisesti järjestetään Läffän 

avulla esimerkiksi Mattilanniemessä. Päädytään keskustelun jälkeen pitämään 

piknik muotoisena Läffän kanssa Mattilanniemessä. Tapahtumavastaavat 

miettivät tekemistä tapahtumalle. Erika hoitaa Kaijalanniemen perumisen.  
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e) Armatuuri ry:n excursio 

Onni vastasi, että alustava kiinnostus, mutta korona huolestuttaa. 15. tai 16. 

päivä tulossa. Kuullaan asiasta lisää myöhemmällä ajankohdalla. 

 

f) Muut 

Fuksiaiset: MatLu tapsat kokoontuivat. Teemana maailmanloppu. Ynnä hoitaa 

julisteet ja bannerit, sekä tilaa ja suunnittelee haalarimerkit. Erika otti yhteyttä 

yhteistyökumppaneihin, JES ja Loimu tulossa mukaan. Syrinx hoitaa eventin. 

Kysymyksenä kotiviinin tarjoaminen fukseille. Juoman alkoholipitoisuus voisi olla 

laimeampaa, ja jokaiselle oma väline mukaan kouraan, jota käytettäisiin nesteen 

kuluttamiseen. Muiden järjestöjen mielipidettä tapahtuman pitämisestä ei ole 

tiedossa. Linkki ehdotti, että voisi tulla mukaan tapahtumaan, sillä JyväsMetro 

peruttiin. Tehdään vähemmän viiniä tänä vuonna. Sitominen jätetään tänä 

vuonna pois kokonaan. MatLu-tapsat keskustelevat asiasta vielä lisää. 30.9. 

suunniteltu pidettäväksi. 

 

10. Liikunta 

Ainejärjestöille ei jaeta liikuntavuoroja. Liikunnan salille ei ehkä saa mennä nyt, ja 

fuksipassissa on tehtävä, että siellä pitäisi käydä. Katsotaan jälkeenpäin, että miten 

pisterajat menevät fuksipassissa.  

 

11. Toimikunnat 

a) Vujutoimikunta 

Viime vujutoimikunnassa alustavasti päätetty, että Villa Jääskelässä pidetään 

vujut, mutta jos tulee kilpailukykyistä tarjousta niin mietitään muita paikkoja. 

Valorinne hoidettu sillistä ja jatkoja varten.  

 

12. Sopoasiat 

Hyvinvointivaliokunnan kokous 9.9. Sopokahvien pitämisestä kysymyksiä vielä, etenkin 

tarjoilusta.  

 

13. Kopoasiat 

Selkkarit nykyisten sääntöjen mukaan arvostellaan kahdessa viikossa, joka saa venyä 

neljään viikkoon, jos assari ilmoittaa asiasta. Kahden viikon kohdalla ei ole ilmoitettu 

asiasta. Ruuttunen on yhteydessä laitokseen asiaan liittyen.  

 

14. KV-asiat 

Ruuttunen ei ole paikalla, vaihtareita ei ole tulossa (ainakaan paljoa).  

 

 

15. Haalarit 

Tarjous hyväksyttiin. Sovitushaalarit tulossa bussilla, ehkä ehtii varaslähtöpiknikille. 

Varastosta löytyy vanhoja, mitä voitaisiin ehkä ottaa piknikille, jos uusia ei ole tullut. 

Sponsorit/yrityssuhteet ja logot: Escape, Loimu, Semma, TEKin sopimus uudestaan mitä 
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luultavimmin, Valmetilta ei ole kuulunut, Muratalle laitettu viestiä, vastausta odottaa. 

Enerkey, Moventas, Hiisi ja Magister mahdollisia sponsoreita myös. Vaikuttaa siltä, että 

voidaan tarjota haalareita 25€ hinnalla.  

 

16. Yrityssuhteet 

Sohwi otti yhteyttä Ynnään. Tarjolla visailua. Saattaa aiheuttaa ongelmia muiden 

yrityssuhteiden sopimuksien kanssa. Miro käy keskustelemassa sopimuksesta. Muratan 

excursiosta ei ole sopparissa velvoitettu nykyisen tilanteen vuoksi. Teerenpelin soppari 

pitää käydä solmimassa, jonka Miro lupasi hoitaa. 

 

17. Edustukset 

Epsilonin 50v siirtynyt 10.10.  

 

18. Discordin säännöt 

Tarkennetaan Discordissa olevia sääntöjä. Tarkemmat linjaukset sille, että mihin 

kohtaan pistetään raja. Sääntöjä voidaan muokata, lisätä tai poistaa tulevaisuudessa.  

 

19. Sauna 

On pystyssä (toivottavasti). 

 

20. Budjetoinnit 

Budjetoidaan: 

24.20 euroa käsidesiin ja pumppupulloihin 

18.60 euroa Ynnän domainiin 

15 euroa desifiointipyyhkeisiin 

3,98 euroa kesätapaamisen keijuun ja jätesäkkeihin 

3,95 euroa kesätapaamisen hyttyssavuun 

Kannatetaan, ja hyväksytään lyömällä mukia pöytään.  

 

21. Hankinnat 

Ei ole. 

 

22. META 

Kahvinkeittimen valmistaman kahvin kulutuksen jälkeen tiskataan omat kupit, ei pistetä 

kiinni keittimiä vielä. Mattilanniemessä on käsidesiä tarjolla, joten ei välttämättä tarvitse 

hankkia Origolle.  

 

23. Seuraava kokous 

Pidetään seuraava kokous 31.8. kello 14.15 Ynnän Discordissa. 

 

24. Kokouksen päättäminen 

Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen päätti kokouksen kello 16.53 lyömällä 

puhelinta ikkunaan. 
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Liitteet 

1. Kokouksen 13/20 budjetoinnit 

 

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2020 

 

Kokouksen puolesta 

 

 

 

__________________________ _____________________________ 

Onni Hinkkanen   Tomi Haapamäki 

Puheenjohtaja    Sihteeri 


