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Hallituksen kokous 16/2020
Aika: 28.9.2020 klo 16.15
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
Juho Reiman
Olli Saarinen
Eetu Utriainen

Puheenjohtaja
Sihteeri

x
x
x
-
-
x
x
x
x
x
x (Saapui kohdassa 7, poistui kohdassa 19)
x
x
Hallituksen ulkopuolinen jäsen
Hallituksen ulkopuolinen jäsen (saapui kohdassa 7)
Hallituksen ulkopuolinen jäsen (saapui kohdassa
20)

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen avasi kokouksen ajassa 16.16.

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

3. Sihteerin valinta
Valitaan sihteeriksi Tomi Haapamäki.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään PK 15/20 muutoksitta.

5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla: Lisätään kohdat 9i: JyväsSpeksi ja 9j:
Syysvaellus.



Ynnä ry, hallituksen kokous 16/2020 2/5

6. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.

7. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Mikon kone kaatui läsnäolopakollisen luennon aikana. Mirolla on jotain yhteentekevään
pörssiläisen kanssa. Onnia harmittaa erittäin paljon, koska pitää herätä aikaisin.
Rahastonhoitajan työ on rankkaa. Olli ajoi parran, eikä uskalla lähteä ihmisten ilmoille.
Onni sulki ikkunan.

8. Sektorien kuulumiset
Ympäristövaliokunnan kokouksessa ei puhuttu mistään tärkeästä. Kulttuurivaliokunnan
kokous tulossa, ja Milla pääsee osallistumaan sinne vihdoin. Kokous pidetään ulkona
kasvotusten. Tapahtumia mietinnässä, kuten esimerkiksi päiväreissu Sippulanniemeen.
Millalle otettiin yhteyttä yhteistyömahdollisuuksien perässä. Nettisivut pyörivät.

9. Tapahtumat
a. Fuksisitsit

Onnistui hyvin, turvavälit, käsidesi ja sellaiset onnistui. Järjestettiin Escapessa
sisätiloissa. Toastien näkökulmasta tapahtuma meni hyvin, mutta jatkoilla oli
porukkaa todella paljon.

b. Fuksiaiset
Päätettiin siirtää. Fuksiviinit pian valmiina, ja pistetään viinit varastoon.
Järjestetään viimeistään marraskuussa, tai sitten keväällä. Katsellaan asiaa
myöhemmin.

c. MatLukaraoke
Siirtyi vähintään kuukaudella eteenpäin. MatLu tapsat kokoustavat ja seuraavat
tilannetta.

d. Baarikierros
Siirretään tulevaisuuteen. Katsotaan, että järjestetäänkö ollenkaan syksyllä.

e. Ynnä goes Laajavuori
10.10. suunniteltu tapahtumaksi. Tapahtuma osuu kahden viikon sisälle, mutta
tapahtuma on kuitenkin ulkoilmatapahtuma, jossa laajat turvavälit onnistuvat.
Seikkailupuisto menee kyseisellä viikolla kiinni, eli pakko pitää syksyllä silloin, jos
halutaan järjestää syksyllä. Mahdollista myös järjestää keväällä. Pidetään
alustava emojiäänestys siitä, että pidetäänkö nyt syksyllä tapahtuma. Alustavan
äänestyksen perusteella pidetään 10.10. tapahtuma, ellei tilanne radikalisoidu.

f. Haalarimerkkienompelua
Mietittiin, että 12.10. maanantaina pidettäisiin. Tapahtumaa ei voida järjestää
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yliopiston tiloissa, joten tapahtuma on mahdollista järjestää vain etänä. Tapsat
pyrkivät mahdollistaa tapahtuman pitämisen etänä.

g. Ynnän jalkapallopelailua
Suunnitteltu 14.10. kampuksen kentälle. Kampuksen kenttä on tuolloin varattu.
Otetaan selvää, että onko Kampuksen kenttä yliopiston tila. Pidetään alustava
emojiäänestys siitä, että pidetäänkö Ynnän jalkapallopelailua. Alustavan
emojiäänestyksen perusteella pidetään tapahtuma, jos voidaan käyttää kenttää.

h. Wings-ilta
Alustavasti 15.10, mutta todennäköisesti siirtyy marraskuun puolelle. Tulossa jos
tilanne sallii.

i. JyväsSpeksi
Varattu 15 paikkaa 30.10. perjantain esitykseen. Esitys pidetään Aalto-salilla.

j. Syysvaellus
18 kiinnostunutta. 23-25.10. päivät Kolilla. Seurataan, että järjestetäänkö.

k. Muut
Ei ole.

10. Liikunta
Ei ole.

11. Toimikunnat
a. Vujutoimikunta

Ei ole ollut kokousta viime halkon jälkeen.

12. Sopoasiat
Sopokahvit lauantaina 3.10. Ynnän Discordissa. Teemana toimii ajankäyttö ja
aikatauluttaminen. Todetaan, että kokouksessa 15/20 myönnetty budjetointi
sopokahveille ei tule tarpeeseen. Kaikki voivat hyvin, tai ainakaan eivät myönnä toisten.

13. Kopoasiat
Nio hoitaa Laurin muistuttamisen. Milla ehdotti Kopokahvejen konseptia, joka on
käytännössä sama kuin sopokahvit, mutta kopon kannalta. Tapahtumaan voisi kutsua
hyviksiä tms, jotka voivat kertoa asioista tarkemmin. Laitetaan konsepti harkintaan. Voisi
pitää pari kappaletta vuodessa. Esimerkiksi mikä on mennyt huonosti, ja toisella kerralla
henkilökunta auttaa.
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14. KV-asiat
Agnekselta sähköpostia, että KV-tutori haku aukeaa keväällä, ja prioriteettina syksyllä
hakeneet tutorit.

15. Yrityssuhteet
Escapelta sähköpostia tuli tänään, jossa Escapen tukien maksaminen sopimuksen
mukaan ei onnistu nykyisessä tilanteessa, mutta maksavat haalari+nettisivupaketin
1500€ nyt, ja loput tuet tulevat sen perusteella, että miten ollaan järjestetty tapahtumia ja
paljon ihmisiä niihin tulee. Kompromissi kuulostaa hyvältä, vaikka se on hiukan
sopimuksenvastainen. Onni kirjoittaa huomenna vastaus sähköpostin.

Polkypyörätorin kanssa sopimus uusittu, vaikka vanha sopimus on mennyt
umpeen jo vuoden takaa. Miro on yhteydessä Teerenpeliin tänään. Tree amigos
siirretään toistaiseksi. Miro myös kyselee muista paikoista mahdollisia suhteita.

16. Edustukset
Ei ole kuulunut.

17. Sauna
Talvirenkaita pitää alkaa metsästämään pian.

18. Budjetoinnit
Ei ole.

19. Hankinnat
Ei ole.

20. META
YTHS-muutos tulossa, josta olisi hyvä pitää sopokahvit teemalla YTHS-muutos. Feta
sulatti Tomin aivot taas.

21. Seuraava kokous
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta doodlella.

22. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen päätti kokouksen kello 17.08.

Liitteet
1. Kokouksen 16/20 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2020

Kokouksen puolesta
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__________________________ _____________________________
Onni Hinkkanen Tomi Haapamäki
Puheenjohtaja Sihteeri


