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Hallituksen kokous 14/2020  

Aika: 31.8. klo 14.15 

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 

Esa Ettala 

 

Juho Reiman 

“Doge” 

Puheenjohtaja 

Sihteeri 

x 

x  

x 

- 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Hallituksen ulkopuolinen jäsen (poistui kohdassa 

12h) 

Hallituksen ulkopuolinen jäsen 

Hallituksen ulkopuolinen jäsen (Saapui kohdassa 

12h, poistui kohdassa 12h) 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen avasi kokouksen ajassa 14.15. 

  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

3. Sihteerin valinta 

Valitaan sihteeriksi Tomi Haapamäki. 

 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksytään PK 13/20 ilman muutoksia. 

 

5. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla: Kohta 10: Somet, siirretään muita kohtia 

tarpeen mukaan.  

 

6. Jäsenet 
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Hyväksytään 79 uutta jäsentä, liitteessä nimet.  (Liite 1) 

 

7. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 

Tomi löysi hallitushupparinsa. Röysköllä on suklaapiirakkaa, jossa on mansikoita.  

 

8. Sektorien kuulumiset 

Edellisessä kokouksessa puhutusta jäsenetukooste sähköpostin voisi laittaa kehittelylle. 

Syksyllä voisi järjestää kulttuuritapahtumia, kuten museo- ja teatterikäynnit, mutta 

järjestelyä ja toteutusta pitää miettiä. Ympäristövastaavan puolesta voisi järjestää 

tapahtuman, jossa luonnossa liikkuminen tai muu vastaava olisi tapahtumana. 

Rahastonhoitaja on vihdoin tehnyt hommiansa. Kehyvastaava ajatteli kirjoittaa 

infopaketin verenluovutuksesta ja Ynnän veriryhmästä. Fuksipassi on lähtenyt hyvin 

liikkeelle, ja siinä on 252 tehtäväpyyntöä hyväksytty. Opejen haalaritaskut ovat 

saapuneet Jyväskylään, joita on nyt 50 kappaletta. 

 

9. Fuksit 

Ei ole fukseista asioita.  

 

10. Somet 

Kysymys: Laitetaanko Ynnän keskusteluryhmät (Telegram, ynnämöyh, jne.) julkiseen 

jakoon? Vuohenpalvontaa ei jakoon, mutta jos henkilö haluaa liittyä itse sinne 

myöhemmin, niin voidaan lisätä. Kuitenkin muut ryhmät voidaan laittaa julkiseen jakoon.  

 

11. Haalarit 

Haalarisponsoreita ei ole tullut lisää vielä, sillä yritykset eivät ole vastanneet 

sähköposteihin. Reiman on nyt myös mahdollinen sponsori.  

 

12. Tapahtumat 

a. Varaslähtöpiknik 

Onnistui hyvin, kunnes alkoi satamaan, jonka jälkeen siirryttiin sisälle. Mukava 

määrä fukseja liittyi jäseneksi ja tilasi haalarit. Jyri suositteli tulevaisuudessa 

tapahtuman järjestämistä uudelleen. 

 

b. Fuksikaraoke 

Resinassa pidettiin, ja paikalle tuli noin 70-80 ihmistä. Fuksit olivat innokkaasti 

laulamassa karaokea. Tapahtumasta ilmoitus fukseille onnistui. 

 

c. Fuksivisa 

Hollywood Bowlingissa pidettiin. Ilta meni kivasti, mutta fukseja oli vähähkösti 

liikkeelle. Tiistain karaoke saattoi verottaa osallistujamäärää. Palkintoja jaettiin 

voittajille.  

 

d. Fuksisauna 

Meni hyvin. Fuksit vierailijat läffässä. Koronajuoksun voitti matematiikan fuksit. 
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Jälkibudjetoidaan 2,99€ hyppynaruun ja 117,19€ koronajuoksuun + 

biojätepusseihin. Kannatetaan, budjetoidaan annetut summat rahaa. 

 

e. Haalarimerkkiompeluspurtit 

Tänään ensimmäinen spurtti. Ei ollut hallituslaisia pelkästään. Keskiviikkona part 

2. Toivottavasti tulee myös muita vanhempia opiskelijoita. 

 

f. Syyskuun karaoke 

Huomenna kello 20. Vanhemmat ja kokeneemmat laulajat mukana. Vain kerran 

vuodessa syyskuun karaoke, joten kannattaa tulla.  

 

g. Puistolaulajaispiknik 

Kirkkopuistossa torstaina kello 18. Lauletaan sitsilauluja hengailuilta tyyliin. 

Nauretaan toisten järjestöjen fuksiaisille. Paikalle pyydetään tuomaan vilttejä, 

pressuja ja lainastyroleja. STYROL:eja myydään korttimaksulla tapahtumassa.   

 

h. Syyskauden avajaiset 

Tulossa, ja järjestetään Escapessä. Jatkotapahtumana puistolaulajaispiknikille. 

Sisäänpääsy 3 euroa, eikä pakoteta osallistumaan tähän. Muut ainejärjestöt eivät 

ole tulossa järjestäjinä mukaan. Tapahtumassa noudatetaan yleisiä ohjeistuksia, 

mutta kysymyksenä: Halutaanko vielä perua tapahtuma? Tapahtumassa pitäisi 

riittää tilaa, ja Escape vastaa turvaväleistä. Tapahtumanjärjestäjät ovat kuitenkin 

vastuussa tapahtumasta. Maksimissaan 400 henkilöä Escapen sisälle, ja 

jokaiselle löytyy istumapaikka. Milla: Onko mahdollista kerätä sähköpostit 

sisäilmatapahtumien yhteydessä, jolloin voitaisiin ilmoittaa sähköpostitse, jos 

jotain on tapahtunut? Jyri: Tapsakokouksessa keskusteltiin juuri tästä, että 

voitaisiin tehdä. Tehdään suljettu lippuäänestys siitä, että ollaanko järjestäjinä 

mukana Syyskauden avajaisissa. Ääntenlaskijana toimii Onni. Tulokset; Kyllä: 7, 

Ei: 3, Tyhjä: 3. Yhteensä 13 äänestänyttä, ja kokouksessa oli 13 äänioikeutettua. 

Järjestetään tapahtuma suljetun lippuäänestyksen perusteella.  

 

i. Sivuaineinfo 

Keskiviikkona 9.9. kello 16.15-18.00. Niko lupasi hoitaa puhujat paikalle ja Onni 

lupasi auttaa Nikoa tässä. Zoom-mahdollisuus järjestetään niille, jotka eivät 

pääse paikalle. Loimu ei halunnut tulla mukaan, sillä he ovat esittäytyneet jo.  

 

j. Baarikierros 

Ensi viikon keskiviikkona 9.9. MaA ja MaD välistä. Tällä hetkellä 6 vetäjää. 

Ynnältä vetää Jyri ja Erika. Jatkot vielä kysymyksenä. Mukana myös Syrinx ja 

Radikaali. Aikatauluista vastuu on vetäjillä, mutta reitinsuunnittelu ja yhteys 

baareihin on Radikaalilla vastuussa tänä vuonna. Tapsat pohtivat tapahtuman 

järjestämisen turvallisuudesta.  

 

k. Pesisturnaus 
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Tapahtuman järjestäminen on vielä hyvin suuri kysymys. Tapahtumalle mietitty

 päivä on muutenkin täyteen varattu. 

 

l. Armatuuri ry:n excursio 

Kyselivät mitä voisi tehdä täällä. Valorinne toimiva paikka, mutta sauna 

kiinnostaa. Keskustelun jälkeen tuli ilmi, että Valorinteellä on myös sauna. 

Valorinne ei tulisi maksamaan Ynnälle mitään, joten kokouksen konsensus oli, 

että Valorinne on hyvä vaihtoehto. 

 

m. Fuksisitsit 

23.9. järjestetään. Teemaa sitseille ei ole vielä. Emile ei järjestä sisätapahtumia 

syyskuussa. Escin terassilla sitsaaminen kelpaa Emilelle. Vesisade saattaa olla 

uhka. Ynnä ei mielellään sitsaa Emilen terassilla. Klubipuolen sitsit kelpaavat 

meille. Laitettiin Emilelle viestiä, että jos haluavat tulla mukaan, niin voivat. Jos ei 

tule, niin Ynnän sisäpiirisitsit. Tehdään alustava emojiäänestys. Alustava 

emojiäänestys: Järjestetään terassilla, mutta siirretään sisälle säävarauksella.  

 

n. Fuksiaiset 

30.9. Teemana maailmanloppu. Haalarimerkit tilattu. Budjetoidaan: 310,97€ 

haalarimerkkeihin, joka jaetaan neljän järjestön kesken, hyväksytään. 

Onni: Viiniä vain yksi pönttö, ja sitä tarjottaisiin vain tukkihumala rastilla. Pienet 

ryhmäkoot ja sitomisen puute mahdollistaa turvallisen tapahtuman, ja lisäksi 

vähemmän viiniä tarjolla. 0,33 litran kokispullot toimivat erinomaisena astiana 

viinille. Budjetoidaan 35€ yhteen pönttöön fuksiviiniä, hyväksytään. 

 

o. Muut 

3Miot: 3Miot tiimi pohtii, että järjestetäänkö 3Mioita. Tällä viikolla saadaan 

lisätietoa asiasta. Jos järjestetään, niin järjestetään 17. tai 24. päivä.  

Tutorit haluavat järjestää fuksisuunnistusta, kysymyksenä, että 

järjestääkö Ynnä palkintoa heille? Haalarimerkkejä palkintona ehdotettu, 

kannatetaan ja annetaan palkinnoksi niitä. Kolme vapaavalintaista haalarimerkkiä 

(poislukien KeHy-merkki) voittajille.   

 Perinteisempi saunailta lokakuulle Majakoskella pohdinnassa. 

Matematiikan- ja Fysiikanlaitos mukana sponsoroimassa. Tapahtuman 

järjestämien nykyisessä tilanteessa ei kuulosta taloudellisesti järkevältä 

päätökseltä. Ei löydy halukkuutta lähteä saunomaan. Pidetään 5 minuutin 

kokoustauko alkaen kello 15.43. 

 

 

13. Liikunta 

Ei ole. 

 

14. Toimikunnat  

a. Vujutoimikunta 
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Ei ole ollut vielä. 

 

15. Sopoasiat 

Yksittäispakatut herkut saadaan budjetilla sopokahveille. Syyskuun aikana voisi pitää, 

mutta päivää ei ihan vielä tiedetä.  

 

16. Kopoasiat 

Ei ole uusia, mutta selkkarin kanssa (puhuttiin viime pöytäkirjassa) odotetaan vielä 

vähän aikaa. 

 

17. KV-asiat 

 Ei ole. 

 

18. Yrityssuhteet 

Loimun saunamainos tulossa. Valmet mitä luultavimmin mukana, sillä soppari olemassa, 

mutta kysymyksiä on. Teerenpelin soppari ei ole vielä hoidettu, mutta Miro hoitaa sen 

kunhan kerkeää.  

 

19. Edustukset 

Niko Kankkonen perui osallistumisensa Epsilonin vujuille, jotka siirtyivät maaliskuulle 

pidettäviksi. 

 

20. Sauna 

On. 

 

21. Budjetoinnit 

 Ei ole. 

  

22. Hankinnat 

Kahvipannu on hoidossa. Läffään joudutaan ostamaan uudet talvirenkaat. 

Haalarimerkkejä pitäisi suunnitella ja tilata lisää. Esimerkiksi “En ole teekkari!” merkkiä ei 

ole, mutta mainostetaan, että olisi vielä tarjolla. Keskustelun jälkeen todettiin, että 

halutaan tilata lisää “En ole teekkari!” merkkiä lisää 300 kpl. 

 

23. META 

Haalarimerkki suunnittelukilpailu kuulostaa hyvältä. Mirva hoitaa haalarimerkkien 

ylläpidon sivuille Röyskön kanssa. Jotkut merkit ovat muiden merkkejä, mutta 

mainostamme niitä myynimämme. Kokouksen esityslista toimii järkevämmin nyt. 

Hoidetaan kyykkätapahtumia syksylle. Hallituksen hyvinvoinnista myös keskusteltiin. 

 

24. Seuraava kokous 

Doodletetaan seuraava kokouksen ajankohta. Etäkokoustaminen kuulostaa vielä hyvältä 

vaihtoehdolta. 
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25. Kokouksen päättäminen 

Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen päätti kokouksen kello 16.16. 

 

Liitteet 

1. Uudet jäsenet ajalta 5.2.2020.-31.8.2020 

2. Kokouksen 14/20 budjetoinnit 

 

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2020 

 

Kokouksen puolesta 

 

 

 

__________________________ _____________________________ 

Onni Hinkkanen   Tomi Haapamäki 

Puheenjohtaja    Sihteeri 


