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Hallituksen kokous 15/2020  

Aika: 18.9.2020 klo 16.15 

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 

Juho Reiman 

Puheenjohtaja 

Sihteeri 

x 

x  

x 

- 

x (Poistui kohdassa 11k) 

- 

x 

x 

x 

x 

- 

x 

x 

Hallituksen ulkopuolinen jäsen 

 

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 sen jälkeen, kun Onni ei voinut 

kokouskäytänteisten asioiden takia osallistua Tomin ehdotuksen seurauksesta. 

 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksytään PK 14/20 muutoksitta. 

 

5. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla: Lisätään kohta 11j: Järjestöspektaakkeli, 

11m: Luontoretki, 11n: Syysvaellus, 11o: 3Miot. Siirretään muita kohtia tarpeen mukaan. 

 

 

6. Jäsenet 

 Kaksi uutta jäsentä. Hyväksytään jäseniksi. (Liite 1) 

 

7. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
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Mikon kännykkä on koronapositiivisen henkilön lähellä ollut, mutta ei tarpeeksi kauaan, 

että koronavilkku ilmottaisi siitä. Mirva ilmoittaa iloisesti, että toinen kahvipannu on 

saapunut Origolle. Neljän litran keittäminen onnistui moitteettomasti. Kahvinappi on tehty 

Ynnän sivuille, ja se toimii erittäin hyvin. Nykyään on olemassa sähköpostiosoite 

kahvi.ynna@gmail.com kahvinapin käyttöä varten. Mikon mielestä aikavyöhykkeet ovat 

epämiellyttäviä. Reiman puhuu salaliittoteorioista. Fysiikka ja labrat ovat edelleen 

epämiellyttäviä. Posti on epämiellyttävä Tomille. Kaikki on epämiellyttävää.  

 

8. Sektorien kuulumiset 

Ympäristövaliokunnalla ensi viikolla kokous. Ympäristöstrategiaa ei ole vielä kirjoitettu, 

mutta hoituu pian. Kulttuurivaliokunnan hommia ei olla vielä pohdittu pidemmälle. 

JyväsSpeksiin voisi olla kiinnostusta kevään ilmoittautumisten perusteella. JyväsSpeksin 

ajankohtaa pohditaan vielä Millan vastuutoimista. Rahis ymmärtää mitä tapahtuu, mutta 

on epävarma laskuista. Nettisivut pyörivät mahdollisesti, mutta lyhyen tarkistuksen 

jälkeen todettiin, että ne pyörivät. Instagramin tarinoita katsoo säännöllisesti 200-300 

henkilöä. 

 

9. Fuksit 

Ei ole (asiaa fukseista). 

 

10. Haalarit 

Tilaus tehty. Arvioitu toimitusaika haalareille on tuntematon, mutta tulee joskus. 

Sovitushaalarit on lähetetty takaisin. Budjetoidaan 18,90€ sovitushaalareiden 

palautukseen. Kannatetaan ja hyväksytään. Reimanin haalarisponsorin kanssa oli 

ongelmia, mutta se on ratkaistu nyt. 73 haalaria tilattiin. 7 Tiltille, loput Ynnälle. 

 

11. Tapahtumat 

a. Haalarimerkkiompeluspurtit 

Tapahtumassa ommeltiin haalarimerkkejä. Tapahtumassa oli muutamia, jotka 

eivät ole aktiivisesti Origolla. Tapahtuma oli Mirvan mukaan menestys, sillä hän 

sai ommeltua useampia merkkejä tuolloin. 

 

b. Syyskuunkaraoke 

Oli sopivasti porukkaa. Karaoken tapaan tapahtumassa laulettiin. Tämän vuoden 

fuksit ovat innokkaita laulajia, joten karaoketapahtumat ovat erittäin toimiva 

konsepti.  

 

c. Puistolaulajaispiknik 

Tapahtuma peruttiin. (R.I.P.) Ensi keväänä mahdollista pitää ensi kerran.  

 

 

d. Syyskauden avajaiset 

Tapahtuma peruttiin. (R.I.P.). Ensi keväänä ei järjestetä syyskauden avajaisia. 

Tapahtuman peruminen tuotti hyvän kuvan Ynnästä ja Ynnän toiminnasta. Ei 

mailto:kahvi.ynna@gmail.com
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ongelmia Escapen kanssa tapahtuman perumisen vuoksi.  

 

e. Sivuaineinfo 

Zoomin välityksellä tehtiin, mutta toimi erittäin hyvin. Sivuaineinfosta on tallenne 

olemassa. Noin neljäkymmentä ihmistä oli paikalla sivuaineinfossa Zoomissa, 

joista oli noin kolmekymmentä fukseja. 

 

f. Baarikierros 

Peruttiin. (R.I.P.) Tullaan todennäköisesti järjestämään tänä syksynä Ynnän 

sisäinen kulttuurikierros anniskeluravintoloissa. 

 

g. Pesisturnaus 

Tämän viikon keskiviikkona pidettiin. Pieni sade ei haittanut tapahtumassa. 

Loimu tarjosi makkaraa. Valmentaja oli todella hyvä. Ynnä onnistui saamaan 

joukkueen kasaan ajoissa, ja ilmoittautujia Ynnän joukkueseen oli jopa 15. 

Tapahtuma oli onnistunut, ja fukseja oli tullut paikalle. Tapahtumaan 

budjetoidaan 52,50€ (yhden ainejärjestön osuus), kannatetaan, hyväksytään.  

 

h. Armatuuri ry:n excursio 

R.I.P. 

 

i. Fuksisitsit 

Ensi viikon keskiviikkona. Teemana elokuvat. Fukseja ilmoittautunut 41 fuksia ja 

15 vanhempaa tällä hetkellä. Laulukirjoja ostanut 21 henkilöä, holittomia 6. 

Sitsien ilmoittautuminen menee kiinni sunnuntaina. Toastina toimivat Onni 

Hinkkanen ja Lauri “Late” Ruuttunen. Mirva hoitaa ensimmäisen lipunmyynti 

vuoron. Reiman ja Onni ilmoittivat halukkuutensa pitää lipunmyyntivuoroja. 

Jatkojen lipun hintaa pohdittiin, jonka perusteella todettiin, että 5€ lipunhinta olisi 

hyvä. Järjestetään sitsit sääennusteen olevien tietojen perusteella sisällä. 

Sitseillä pystytään järjestämään turvavälit hyvin. Tauot voisi olla pidempiä ja 

kontrolloidumpia, eli päästetään pöytäkunnittain tauoille, jolloin mahdollistetaan 

turvavälit paremmin. Toastit pohtivat, miten skoolaus toimii sitseillä siten, että 

skoolaus toimii turvavälejä noudattaen. Sitsien ruoka on lasagne. Pyydetään 

Esciltä käsidesiä tarjolle sitsipöytiin. Tomi, Mirva, Erika, Sara, Nio ja Onni 

ilmoittautui roudaajiksi sitseille.  

 

j. Järjestöspektaakkeli 

Ensi perjantaina kello 15 hybridimuodossa, eli etänä, mutta illanvietto tyylisenä. 

Ilmoittautuminen aukeaa keskiviikkona. 

 

k. Fuksiaiset 

12-13 rastia riippuen siitä, että onko JES ja Spotlight yhdessä. Ensi viikon 

tiistaina kokoustaminen klo 16.15 alkaen MAD302 tilassa. Jaetaan fuksit neljään 

eri ilmoittautumis ryhmään, jotta lähtöön ei tulisi hirveää ryysistä. Rastien paikkaa 
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kannattaa harkita tarkkaan ja käydä tarkistamassa paikanpäällä, että voiko siellä 

pitää rastia. Varmistetaan turvavälit ja hygieenia tapahtumassa. Viini on 

valmistumassa Tomin vessassa. Jatkot ovat kysymysmerkki vielä. Syrinx ei 

halua jatkoja, Linkki toisaalta haluaa pitää jatkot. Kysymys: Haluaako Ynnä pitää 

virallisia jatkoja? Keskustelun jälkeen päädyttiin tulokseen, että ei järjestetä 

virallisia jatkoja Ynnän toimesta.  

 

l. MatLukaraoke 

Tulossa 6.10. Pidettiin viime vuonna samoihin aikoihin.  

 

m. Luontoretki 

Onnistui hyvin. Kymmenkunta fuksia ja muutama vanhempi. Pienehkö vesisade 

tapahtumassa oli. Fuksit olivat aktiivisia baarikierroksen perumisen jälkeen.  

 

n. Syysvaellus 

Useampi fuksi on kiinnostunut tapahtumasta. Mikko järjestää palaverin 

tapahtuman järjestämisestä. Mikko ehdotti tulevaisuudessa mahdollisesti 

toimihenkilöviraksi retkeilyvastaavan paikkaa. Nimetään Mikko Röyskö Ynnän 

retkeilyvastaavaksi. 

 

o. 3Miot 

3Miot kysely tulossa Syyskuun lopussa ainejärjestöille. 3Mioden järjestäminen on 

vielä avoin, eli jäädään “haistelemaan”. 

 

p. Muut 

Lokakuussa kyykkää, sillä MM- ja JM-kyykkä lähestyy. 

Jalkapalloa varten varattu kampuksen kenttä 14.10. Mahdollisesti myös 

kännijalkapalloa. Lanit myös pohdinnassa, ehkä tulossa, ehkä ei. 

Myös ollaan mietitty seuraavia tapahtumia lokakuulle: 

Ynnä goes megazone, Ynnä goes Laajis seikkailupuisto, Sohwin wings-ilta, 

Haalarimerkkienompeluiltoja. MatLu-suursitsit (escissä) kolmen puolen sitseinä, 

mutta tätä mietitään vielä lisää. Haalarinkastajaisia varten pitäisi varata tila. 

Sohwilla on mahdollista lautapelejä pelata. Metalli on myös mahdollisuus, mutta 

kallis.  

 

Pidetään kymmenen minuutin kokoustauko kello 17.25. 

 

12. Liikunta 

On kai? 

 

13. Toimikunnat 

a. Vujutoimikunta 

Ei ole ollut kokousta viime halkon jälkeen. 
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14. Sopoasiat  

29.9. sopokahvit tiistaina. Mikko pohti, että aiheena voisi olla aikatauluttaminen ja 

burnout. Paikkana Origo, ja pidetään kello 11-13. Budjetoidaan 10€ tarjoiluun. 

Kannatetaan, hyväksytään. Hyvinvointivaliokunnassa puhuttiin kaikenlaisista 

tapahtumista ja turvaväleistä. Hyvinvointiviikko lokakuun alussa. 6.-7.10 liikuntaapprot ja 

8.10. MIELEN KULTTUURI -SEMINAARI - Itsemyötätunto. Olisi hyvä järjestää 

tapahtumia, johon riskiryhmään kuuluvat voisivat osallistua matalalla kynnyksellä.  

 

15. Kopoasiat 

Ei ole kuulunut muuta fysiikan selkkarien lisäksi. Lauri Ruuttunen on luvannut hoitaa. Nio 

muistuttaa Lauria.  

 

16. KV-asiat 

 Ei ole. 

 

17. Yrityssuhteet 

73 haalaria tilattiin. 7 Tiltille, loput Ynnälle. TEK:in soppari allekirjoitettu molemmin 

puolin. Valmet vastannut. Tree amigos puhelinkeräys-sessio olisi hyvä järjestää nyt 

syksyllä. Miro hoitaa markkinoinnista yrityksille. TEK:in tavaroita lähetettiin Ynnälle, ja 

voitaisiin tilata niitä lisää ja mainostaa niillä TEK:iä. Fukseille voitaisiin luvata TEK:in 

tavaraa, jos he liittyvät jäseneksi TEK:iin. Taskuja ja vöitä voisi tilata lisää.  

 

18. Edustukset 

Ei ole. 

 

19. Sauna 

Viime perjantaina oli vuokrattavana. Niko ja Kiril korjasivat Läffän oven.  

 

20. Budjetoinnit 

 Ei ole. 

 

21. Hankinnat 

“En ole teekkari!” merkkejä harkittiin tilattavaksi 300, mutta Huttu sanoi, että olisi 

järkevää tilata suoraan 500. Kannatetaan, eli tilataan 500 kappaletta merkkiä “En ole 

teekkari!”. Päätettiin siirtää hankintaa myöhemmälle, kun tiedetään, antaako talous 

myötä. 

 

 

 

22. META 

Haalarimerkkisuunnittelukilpailua ei pistetty kenenkään vastuulle. Kilpailun palkinnoksi 

mm. ruokalippuja ja x-määrä merkkejä. Nio ilmoitti kiinnostuksensa toteuttaa, eli tehdä 

tapahtumasivun ja hoitaa asiaan kuuluvat asiat. Pohditaan merkkien tilausta lisää 

myöhemmin, eli seurataan tilannetta. Fetan naukuminen on sulattanut Tomin aivot. 
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Onnin naapurilla on äänekäs mirri. Kissat eivät voi liittyä Ynnän jäseneksi. Röysköllä ei 

ollut metaa. 

 

23. Seuraava kokous 

Pidetään seuraava kokous 28.9. kello 16.15 taas Ynnän Discordissa. 

 

24. Kokouksen päättäminen 

Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen päätti kokouksen kello 18.15. 

 

Liitteet 

1. Uudet jäsenet ajalta 31.8.2020-18.9.2020 

2. Kokouksen 15/20 budjetoinnit 

 

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2020 

 

Kokouksen puolesta 

 

 

 

__________________________ _____________________________ 

Onni Hinkkanen   Tomi Haapamäki 

Puheenjohtaja    Sihteeri 


