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Hallituksen kokous 20/2020
Aika: 12.12.2020 kello 15.15
Paikka: Ynnän Discord

Hallitus: Läsnä:

Onni Hinkkanen
Tomi Haapamäki
Miro Arvila
Niko Kankkonen
Erika Kannisto
Laura Kauhanen
Jyri Kohvakka
Milla Männikkö
Sara Peltoluhta
Nio Piri
Lauri Ruuttunen
Mikko Röyskö
Mirva Toivio

Puheenjohtaja
Sihteeri

x
x
x
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x (Saapui kohdassa 5)

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen avasi kokouksen ajassa 15.15.

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

3. Sihteerin valinta
Valitaan sihteeriksi Tomi Haapamäki.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään PK 19/20 muutoksitta.

5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään seuraavilla muutoksilla: Lisätään kohdat 10: Tiedotus- ja viestintäkysely ja
11: Vuoden luennoitsija- ja assari -äänestys

6. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.

7. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Onnin silmiä häiritsi asiat. Mikko söi pullaa ja kaakaota. Pohdittiin ihmisen mekaniikkaa.
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Joululoma lähestyy ja ihmisistä tuntuu (pääasiassa) hyvältä. Onni kaataa lisää maitoa
kahvikuppiinsa ennen, kuin voidaan jatkaa.

8. Sektorien kuulumiset
Rahis on ajan tasalla hommistaan.

Voitimme arvonnasta 5x50€ lahjakortteja verenluovutuksesta
kampanjapalkintona. Paras ratkaisu vaikuttaisi rahojen käyttäminen
hyväntekeväisyyteen kolmelle eri vaihtoehdolle jaoteltuna 150€+100€. Vaihtoehtoina on
Hope ry, SPR. Tehdään alustava emoji-äänestys hyväntekeväisyydestä, jota tuetaan
eniten: Hope ry voitti yksiselitteisesti alustavan äänestyksen. Lahjoitetaan 150€ hope
ry:lle, ja 100€ SPR:lle.

Fuksipassissa on pisteiden keräämiseen aikaa Wapbuun asti. Driven
siirtämisessä menetetään muokkaushistoriaa, mutta ei nähty tätä ongelmana. Jano ry
haluaisi hallitukseensa lisää jäseniä, etenkin MatLu-aloilta.

9. Ympäristöstrategia
Käytiin iltakoulussa läpi, ja on nyt kirjoitettu puhtaaksi. Ympäristöstrategia on
hyväksymistä vaille valmis siis. Tälle vuodelle ylimääräinen yhdistyksen kokous on
ongelmallista. Onni ehdotti, että hyväksytään ympäristöstrategia kirjoitusvirheiden
korjaamisen jälkeen sellaisena kuin se on. Jätetään toive, että seuraava hallitus
järjestäisi yhdistyksen kokouksen asian tiimoilta.

10. Tiedotus- ja viestintäkysely
Kyselyn avulla saatiin selville, että jäsenistö on varsin tyytyväinen tiedotuksesta ja
antanut positiivista palautetta. Näitä tietoja käytetään tiedottajan elämän laadun
parantamiseen. Tiedotus on myös mennyt parempaan suuntaan.

11. Vuoden luennoitsija- ja assari -äänestys
Kysely on valmis esitettäväksi, ja äänestysaikaa on tästä päivästä eteenpäin yksi (1)
viikko. Budjetoidaan 60€ kehyksiin palkintoja varten. Kannatetaan, ja hyväksytään.
Tiedot voittajista ilmoitetaan ajan myötä.

12. Tapahtumat
a. Syyskokous

Oli ja meni. Tila oli mukava, mutta mikrofoni ja av-laitteilla ongelmia. Uusi hallitus
valittiin.

b. Muut
Tapahtumakyselyssä tuli 15 vastausta, ja vastaukset ovat nähtävissä Ynnän
Drivessä tapsakansiossa.

13. Liikunta
Ei ole.
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14. Toimikunnat
a) Vujutoimikunta

Vujutoimikunta päätti myöhäistää vujuja.

15. Sopoasiat
YTHS-maksusta on nyt tiedotettu jäsenistöä. Toivottavasti kaikki voivat hyvin.

16. Kopoasiat
Luentojen tallentamisesta Onni muotoilee sähköpostia tallentamisen puolesta. Fysiikalla
kurssien suorittamiseen liittyvistä muutoksista (demopistekäytänteet) ei oltu ilmoitettu
vanhemmille opiskelijoille, eikä ollekaan edes uusillekkaan. Asiaan puututaan ensi
vuoden puolella.

17. KV-asiat
Ei ole.

18. Yrityssuhteet
Ei ole.

19. Edustukset
Ei ole.

20. Sauna
On. Talvirenkaat hoidettaneen ensi vuoden puolella.

21. Budjetoinnit
Jälkibudjetoidaan 100€ sääntömuutosilmoituksesta PRH:lle. Kannatetaan, hyväksytään.
Jälkibudjetoidaan 37,95€ PlayStation plus-jäsenyyteen. Kannatetaan, hyväksytään.
Budjetoidaan 27,50€ MatLu-pesiskentän maksuun. Kannatetaan, hyväksytään.
Jälkibudjetoidaan 50€ kahvinkeittimen pannuun ja suodatinpapereihin. Kannatetaan,
hyväksytään.

22. Hankinnat
Ei haluta hankkia asioita.

23. META
Vuoden viimeiset muut esille tulleet asiat. Jyy:ltä tulleet lahjukset ovat Nion hallussa.
Tee- ja kahvipaketit käyttöön Origolle, loput hallituksen virkistäytymiseen. Onnille tuli
haikea olo, sillä oli viimeinen halko. Onni on kiitollinen ihmisten olemassaolosta. Onni
toivottaa ONNEA ja menestystä.

24. Seuraava kokous
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Pidetään seuraava kokous ensi vuoden hallituksen päätöksen mukaisesti.

25. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen päätti kokouksen kello 16.15.

Liitteet
1. Kokouksen 20/20 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2020

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Onni Hinkkanen Tomi Haapamäki
Puheenjohtaja Sihteeri


