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Hallituksen kokous 18/2020  
Aika: 26.10. 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, joka katuu elämänvalintojaan. 
 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään PK 17/20 muutoksitta. 
 
 

5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla: Lisätään kohta 9a: Ynnä goes 
Sippulanniemen luontopolku, 9f: Syyskokous. Siirretään muita kohtia tarpeen mukaan. 
 

6. Jäsenet 
Neljä uusi jäsentä, hyväksytään jäseneksi. 
 

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 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
- 
- 
x 
x 
x 
x 
- 
x 
- 
x 
x 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen 
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7. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 

Mikko syö kakkua. Mirvalla on kakkua. Niolla on kvantti B:n ekalta luennolta huono mieli. 
Jyri on tehnyt puolet Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuurin kurssista (päivän aikana). 
Reimanin tilastotieteen kurssista ei ole tietoa kenelläkään. 

 
 

8. Sektorien kuulumiset 
Ympäristövaliokunta päättänyt ympäristökilpailusta. Milla hakkeroi itsensä sisään 
takaisin alumnilistalle. JyväSpeksi maksuista muistutusta.  
 

9. Tapahtumat 
a. Sippulanniemen luontopolku 

Tihkuinen sää, mutta paikalle ilmestyi Millan lisäksi kolme ihmistä, joista yksi oli 
hallituksen ulkopuolinen. Tapahtuma oli kivaa, vaikka olikin kosteaa.  
 

b. JyväSpeksi 
Ei ole vieläkään peruttu, joten luultavasti järjestyy. Pitää olla maksettu 
kokonainen summa perjantaihin mennessä. Tapahtumassa järjestelyt koronan 
suhteen kunnossa, ja ainejärjestöjen paikat sumpussa. 
 

c. Haalarinkastajaiset 
Alkuperäisesti suunniteltu 4.11. Metallin saunalla tilanteen salliessa. Tilanteeseen 
on vaihtoehtoja, kuten etänäkastaminen, maskien jakaminen, tai vappuna 
viralliset kastajaiset, kuitenkin siten, että haalareita jaetaan jo syksyn mittaa. 
Syksyllä haalareille ei ole hirveästi käyttöä. Vappuna kastaminen kuulosti 
järkevältä. Haalarit jaetaan muutamana ennaltamääritettynä päivänä, jossa 
hallituslaiset jakaa haalareita. Opettajille jaetaan samalla taskut. Keskiviikkona, 
Torstaina ja perjantaina jaetaan haalareita. Jos ei näinä päivinä pääse 
hakemaan, nykäisee hallituslaista hihasta, jolla saadaan varmasti toimintaa 
aikaan.  
 

d. Kyykkä 
Suunniteltu pidettäväksi 10.11. Ylistön parkkipaikalle kyykkää. Koronaturvallisuus 
pystytään järjestämään tapahtumassa, eikä luultavasti tule yli kuuttakymmentä 
ihmisoletettua paikalle.  
 

e. WANit 
13.-14.11. järjestetään Discordissa yhteistä (etä)hengailua ja (etä)pelailua. 
 

f. Syyskokous 
25.11. järjestetään. Kokouskutsu mielellään ennen 11. päivää kutsut. Pitää tehdä 
tosu ja budjetti, jotka hyväksytään. Onni: Sääntömuutos syyskokoukseen: 
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Yhdistyksen kokoukset voidaan järjestää hybridina tai täysin etänä. Yliopisto 
myöntää tilan tapahtumaan, koska se on yhdistyksen kokous. Kokouksen 
käytännöllisyyden kannalta ei ole järkevää järjestää etänä kokousta, sillä 
äänestyksiä ja muuta läsnäolollista tekemistä on paljon. Kahden luentosalin 
varaaminen mahdollistaa turvalliset oleskelumahdollisuudet osallistujille. 
Päätettiin, että ei mahdollisteta etäosallistumista, mutta varataan kaksi 
luentosalia kokoustamista varten. Ensi maanantaista eteenpäin hallituspesti 
esittelyt, jolla voidaan houkutella fukseja ja muita Ynnäläisiä. Esitellään vain 
isommat pestit, ei toimihenkilötehtäviä, mutta niitä voi yhdistellä muihin 
esittelyihin. Syyskokouksessa ei tule olemaan tarjoilua.  
 

g. Muut 
19.11. Ei ole 3Mioita. Fuksiaisviinit säilytetään keväänpuolelle.  
 

10. Liikunta 
Ei ole, mutta liikuntatapahtumia on ollut ja tulee.  

 
11. Toimikunnat 

a. Vujutoimikunta 
Ei ole ollut viime kokouksen jälkeen. Onni on yhteydessä Kiriliin. 
 

12. Sopoasiat 
Ylihuomenna hyvinvointivaliokunnan kokous.  
 

13. Kopoasiat 
Kirjastokyselyyn tullut muutamia vastauksia. Fuksien opetuksen laatu on parantunut.  
 

14. KV-asiat 
Yleinen KV-tutor haku oli tai on auki.  

 
15. Yrityssuhteet 

Ei ole kuulunut viime kokouksen jälkeen muista, kuin Loimun edistymisestä. 
 

16. Edustukset 
Ei ole 

 
17. Sauna 

Uudet talvirenkaat tarvitaan Läffälle. Nakitetaan Kirilille hommat. Sauna on kait elossa. 
 

18. Budjetoinnit 
Ei ole. 
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19. Hankinnat 
Ei ole. 

 
20. META 

Onnin on yksinäistä puhua hiljaa. Tomi selvittää, miten vuoden luennoitsija ja 
opetusassistentti äänestykset tehdään. Feta ei sulattanut Tomin aivoja tänään. 
 

21. Seuraava kokous 
Doodletetaan seuraava kokous, mutta luultavasti 9, 10 tai 11. päivä. 
 

22. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen päätti kokouksen kello 17.12. 

 
Liitteet 

1. Uudet jäsenet ajalta 12.10.-26.10.2020 
2. Kokouksen 18/20 budjetoinnit 

 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2020 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Onni Hinkkanen Tomi Haapamäki 
Puheenjohtaja Sihteeri 


