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Hallituksen kokous 17/2020  
Aika: 12.10.2020 kello 16.15 
Paikka: Ynnän Discord 
 
 

 
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. 
 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään pöytäkirja 16/20 muutoksitta. 
 

5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla: Lisätään kohdat 10: haalarit, 11h: MatLu 
suursitsit, 11i: MatLu beerpong, 11j: Lanit. 
 

6. Jäsenet 
Ei uusia jäseniä. 
 

 

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 
Anton Seppälä 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
- 
x 
x 
x 
x 
x (Saapui kohdassa 7) 
- 
x 
x 
x 
x 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen 
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7. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Mikko söi pizzaa. Tomi oli eilen krapulainen ja nyt 20 vuotias.. Nion pitää kirjoittaa 4 
selostusta viikossa. Onni oli märkä kotimatkalla, mutta ei enää.  

 
 

8. Sektorien kuulumiset 
Nio oli kehyvaliokunnan kokouksessa keskiviikkona, eikä siellä puhuttu mitään järkevää. 
Milla ei mennyt ympäristövaliokunnan kokoukseen ristiin menevien aikataulujen vuoksi. 
Kulttuurivaliokunnan kokouksessa ei puhuttu mistään merkitsevästä. Ynnä gos 
Sippulanniemen luontopolku järjestäminen Millalta. Milla unohti salasanan. JyväsSpeksi 
järjestetään (ehkä). Nettisivut pyörivät, ja myös fuksipassi pyörii.  

 
9. Tiedottamis-/viestintäkysely 

Olisi pitänyt tehdä keväällä. Kysely järjestölle tiedottamisesta ja viestinnästä. Milla voi 
hoitaa, mutta ajankäytön kannalta voi olla hankalaa, joten mielummin joku toinen hoitaa. 
Vanha kysely on luultavasti jossain tallessa. Nikolla on aikaa hoitaa asia kuntoon.  
 

10. Haalarit 
Haalarit saapuivat tänään. Budjetoidaan 3225,85€ Kannatetaan, hyväksytään. 
Haalarinkastajaiset ovat vielä kysymys nykyisessä tilanteessa. Lähes ainoa 
tapahtumapaikka, mikä voisi onnistua on Metalli, mutta sekin on kyseenalaista 
ihmismäärän vuoksi. Ei jaeta haalareita vielä, joten seurataan tilannetta, että milloinka 
saataisiin järjestettyä kastajaiset. Jaetaan ennen kastajaisia kuitenkin. Suurin osa 
ihmisistä ei voi uskoa, että Reimanin logo on oikeasti haalareissa.  
 

11. Tapahtumat 
a. Ynnä goes Laajavuori 

Oikean tapahtuman nimi on Ynnä goes Laajis. 4 opiskelijaa, joista yksi kyllästyi ja 
lähti pois. Keväällä voisi olla sopivampi aika järjestää tapahtuma.  
 

b. Haalarimerkkien ompelua 
Torstaina 22.10. kello 12-16 etänä Discordissa Origo-äänikanavalla.  
 

c. Ynnän jalkapallonpelailua 
Tapahtumaa ei voida järjestää, sillä kampuksen kenttää ei voida varata 
nykyisessä tilanteessa. Katsotaan uudelleen keväällä. 
 

d. Wings-ilta 
Tulossa mahdollisesti myöhemmin syksyllä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan 
tällä viikolla, mutta ei tule tapahtumaan nyt.  
 

e. Sippulanniemen luontopolkuretki 
Tapaamispaikka toimii Sippulanniemen kuntorata. Lenkki neljä kilometri kävellen. 
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Levähyspaikkoja löytyy matkan varrelta. Säävarauksella järjestetään.  
 

f. Lokakuun karaoke 
Tapahtumaa ei tulla järjestämään. Katsotaan, jos lokakuun karaoke järjestetään 
marraskuussa nimellä marraskuun karaoke. 
 

g. Syysvaellus 
Tapahtuman järjestäminen vaikuttaa hieman riskialttiilta nyt, joten tapahtumaa ei 
tulla järjestämään. Katsotaan keväällä syysvaelluksen järjestämistä. 

 
h. MatLu suursitsit 

Vaikuttaa tulevan perutuksi. Syrinx, Radikaali ja Linkki eivät ole järjestämässä 
tapahtumaa. Escape olisi 28.10. varattuna. Tapahtuman peruminen vaikuttaa 
parhaimmalta vaihtoehdolta, mutta tapsat miettivät asiaa vielä lisää ennen 
perumista.  
 

i. MatLu beerpong 
Marraskuulle suunniteltu, mutta Syrinx ilmoitti, että tapahtumaa ei tulla pitämään 
ollenkaan. Tapahtuman paikaksi oli suunniteltu Escape. Katsellaan myöhemmin, 
että järjestetäänkö Ynnän sisäiset beerpong-pelit.  
 

j. Lanit 
Laneja ei ole järkevää järjestää. 
 

k. Muut 
Shakkisimultaania ei voida järjestää yliopiston tiloissa, eli ei tule onnistumaan 
luultavasti. Ynnän discordissa on hyvä kokoontua erilaisia pelaamisia (tai 
etälaneja) varten, mitä tehtiin jo keväällä. Tapahtumia voidaan tehdä Ynnän 
sivulle, tai kutsua discordissa ihan pelaamaan. Harkitaan asiaa. Jouluristeily 
peruttiin.  
 

12. Liikunta 
Ei ole. Pitää vissiin harrastaa hyötyliikuntaa. 

 
13. Toimikunnat 

a) Vujutoimikunta 
Ei ole ollut. Seurataan tilannetta, että myöhästetäänkö Ynnän vujuja.  

 
14. Sopoasiat 

Sopokahveissa oli paikalla noin yhden käden sormien verran ihmisiä. Keskusteltiin 
aikatauluista, ja piirrettiin ajatuskarttoja. Piirrettiin kaksi kissaa.  
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15. Kopoasiat 
Kirjastokyselyä ei olla vielä tehty jäsenistölle. Kirjaston sisältö siirtyy pääkirjastolle, 
kunhan sen korjaus valmistuu. Kysymyksenä meille oli, että mitä kirjoja tarvitaan. 
Kyselyn tekeminen järjestölle olisi hyvä, jonka Onni voi hoitaa. Perjantaina oli 
Ylistöprojekti esittely, jossa huomioitiin hyvin opiskelijoiden tarpeet.  

 
16. KV-asiat 

Ei ole. 
 

17. Yrityssuhteet 
Loimu palasi saunamainosten pariin, ja he haluaisivat mainoksen Läffän etuseinästä 
300€ paikasta, jossa on nyt jo Ynnän logo. Jos hyväksytään, niin pitää siirtää Ynnän 
logo takaseinälle. Hyväksytään tarjous.  
 

18. Edustukset 
Ei ole. 

 
19. Sauna 

On. Ja logo tulee (katso kohta 17.) 
 

20. Budjetoinnit 
Budjetoidaan 950,80€ Fuksisitseihin, kannatetaan, hyväksytään. 
 

21. Hankinnat 
Ei ole. 

 
22. META 

Tomi rick rollattiin kokouksen aikana, ja tämän seurauksena voi todistaa, että fuksipassi 
pyörii. Koronakysely, josta puhuttiin aikaisemmassa kokouksessa olisi hyvä pitää. 
Kyselyssä lähinnä seurataan, että mitä mieltä jäsenistö on mieltä järjestelyistä 
ainejärjestön puolesta, ja etenkin sitä, miten voisi parantaa. Tapsatiimi hoitaa asian. 
Origon ja toimiston siisteys, turvallisuus ja ongelmat otettiin huomioon, mitä on 
tapahtunut lähiaikoina. Niko pääsi Wowissa tasoon 60, ja on saanut rahat kerättyä uutta 
mounttia varten.  
 

23. Seuraava kokous 
Doodletetaan seuraavan kokouksen ajankohta.  
 

24. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen päätti kokouksen kello 17.36. 

 
Liitteet 

1. Kokouksen 17/20 budjetoinnit 
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Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2020 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Onni Hinkkanen Tomi Haapamäki 
Puheenjohtaja Sihteeri 


