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Hallituksen kokous 2/2021
Aika: 20.1. kello 18.15
Paikka: Ynnän Discord

Hallitus: Läsnä:

Nio Piri
Juuso Kinnunen
Jyri Kohvakka
Milla Männikkö
Mirva Toivio
Philson Aden
Tomi Haapamäki
Erika Kannisto
Laura Kauhanen
Alla Marchenko
Sara Peltoluhta
Enni Rajala
Mikko Röyskö
Aino Uimonen
Joni Tervo

Puheenjohtaja
Sihteeri

x
x
x
x
x (poistui kohdassa 13d, palasi kohdassa 14b)
x
x
x
x (saapui kohdassa 13c)
x
x
x (saapui kohdassa 9.)
x
x
Hallituksen ulkopuolinen (poistui kohdassa 7.)

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri avasi kokouksen ajassa 18.15.

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

3. Sihteerin valinta
Valitaan sihteeriksi Juuso Kinnunen.

4. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla: Lisätään kohta 10e kulkuluvat.

5. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Mikko avautui Sisun toiminnasta. Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Joni Tervolle.

6. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.
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7. Loimun esittäytyminen
Joni esitteli Loimun kokouksessa.

8. Sektorien kuulumiset
Kulttuurivastaava on ollut valiokunnan kokouksessa eikä rahastonhoitajalla ole
lisättävää. Mikko on lisännyt uuden hallituksen ja toimikunnat nettisivuille (jotka pyörivät).

9. Toimihenkilöt
Toimihenkilöitä kysytty Nion toimesta. Saunamaisterista ei ole konkreettista tietoa.
Tuomo Huttu valitaan Haalarimerkki-paita-tölkkisukka-merkki-ja-nauha-vastaavaksi.
Aleksi Kangas ei hyväksynyt tarjousta kyykkävastaavan rooliin. Aleksi Harmoinen voi
hoitaa potentiaalikuoppavastaavan roolia epävirallisesti. Philson ottaa koppia
kyykkävastaavan ja potentiaalikuoppavastaavan roolin kalastelusta.

10. Hallitustoiminta

a. Hallitusesittelyt
Hallitusesittelyt ovat sujuneet hyvin.

b. Hallituskuvat
7 kappaletta toistaiseksi drivessä. Nio ehdottaa sunnuntaiksi dedistä. Alla
mainitsee, että valkoisen taustan puutteessa voi hyödyntää maassa olevaa lunta.

c. Pestikoulutukset
Pestikoulutukset on hoidettu melkein kaikilla muutamaa puutosta
lukuunottamatta.

d. JYYn järjestöseminaari
Tänään viimeinen ilmoittautumispäivä. Seminaari alkaa perjantaina
yleiskoulutuksella. Seuraavalla viikolla pestikohtaisia koulutuksia.

e. Kulkuluvat
Milla haluaa sopia pelisäännöistä kulkulupien kanssa. Isoin asia siitä, saako
ulko-oviin tarkoitettua lätkää käyttää ainoastaan hallitusasiohin liittyvään
sisäänpääsyyn. Milla ja Jyri puoltavat tätä. Päätetään, että kulkulupia ei käytetä
henkilökohtaisiin syihin, ainoastaan hallitustoimintaan liittyviin asoihin.

11. Tiedekunnan Instagramin kaappaaminen
Sovittu tiedekunnan kanssa, että 16.2 Ynnä kaappaa tiedekunnan Instagramin.
Esitellään toimintaa normaali- ja pandemia-aikana, sekä opiskelua Ynnän aloilla. Nio
ehdoittaa päävetovastuuta Somevastaavalle, sekä kansion luomista Driveen kaappausta
varten. Enni lupautuu hoitamaan, mutta pyytää lisämateriaalia em. Drive kansioon. Nio
pyytää lisäämään tapahtuma ja Origo-/Potentiaalikuoppakuvia em. kansioon.
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12. Fuksit
Nio haluaa selvittää, onko uusille fukseille mennyt infoa Ynnästä perille. Ennin mukaan
sekä matematiikalle, että fysiikalle on tullut uusia fukseja, pääosin kandifukseja. Nio
myös kyselee tarvitseeko järjestää infotilaisuutta Ynnän puolesta. Puolletaan Zoom-infon
järjestämistä. Enni lupautuu selvittelemään tiedekuntien kanssa, sekä hoitamaan
järjestelyjä. Milla kysyy, järjestetäänkö fuksisaunaa uusille fukseille, ei järjestetä
pandemiatilanteen takia toistaiseksi.

13. Tapahtumat

a. Haalarimerkkien ompeluilta
Haalarimerkkien ompeluilta oli, meni, oli porukkaa ja jopa ommeltiin merkkejä.
Koordinaattorin mukaan meni hyvin.

b. Kyykkätreenit
Allan mukaan kyykkätreenitkin oli, meni, ja sielläkin oli hauskaa. Yleinen
mielipide oli, että kyykkä meni hyvin kahdella kentällä. Huomiona, että kyykkiä
olisi tarvinnut enemmän. Lauantaina seuraavat kyykkätreenit vastaavanlaisella
järjestelyllä.

c. Lautapeli-ilta
Lautapeli-ilta siirretty. Uusi päivämäärä ma 25.1. Koordinaattorin mukaan
laitetaan säpöä uudesta ajankohdasta. Philson ehdottaa, että
tapahtumavastaavat laittavat säpöä suoraan säpölistalle.
Tapahtumakoordinaattori puoltaa. Tapahtuma tapahtuu Discordissa. Ideana, että
eri puhekanavilla pelaillaan eri pelejä jäsenistön toiveiden mukaan.

d. Muut
Seuraavia tapahtumia suunniteltu:
- Ynnä goes Laajavuori (laskettelua)
- Etäapprofuksiaistapahtuma. Allan mukaan pidettäisiin approt etänä. Suoritus
tapahtuisi itsenäisesti ja olisi mahdollista kokoontua itsenäisesti kaverien kanssa
omalla vastuulla. Discordiin luotaisiin omia kanavia jotka toimisivat rasteina.
Rasteilla pitäisi käydä ja siellä olisi nopea, lyhyt tehtävä. Kaikkien rastien suoritus
palkittaisiin haalarimerkillä. Rasteihin sisältyisi nesteiden nauttimista. Tomi kysyy
ryhmäsuorituksista ilman fyysistä läsnäoloa ryhmän kanssa, olisi mahdollista.
Tapahtuma olisi mahdollista myös suorittaa kokonaan itsenäisesti. Tomi ehdottaa,
että pidettäisiin jatkot Discordissa. Mirva kysyy suunnittelukokouksen tarvetta.
Mirva kyselee tarkemmista järjestelyistä wapissa.
Palkintohaalarimerkki pitäisi:

- Joko suunnitella ja tilata uusi merkki tai
- Antaa Ynnän tarjoamista merkeistä.
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- Ystävänpäivätapahtuma
- Pulkkailutapahtuma
- Haalarimerkkien ompelua
- JM -kyykkää. Mirva kysyy, halutaanko yhteistapahtumaa toisen ainejärjestön
kanssa. Mikko ja Nio eivät kannata järjestämistä toistaiseksi. Mirvan mukaan
muut ainejärjestöt järjestävät todella vähän tapahtumia. Yleisen mielipiteen
mukaan on hankalaa järjestää normaalilla konseptilla. Mirva ehdoittaa, ettei
järjestetä tälläisenään.

Matlun tapsat eivät halua järjestää laskiaistapahtumaa. Mirva kysyy, jätetäänkö
käyttämättä Escapen varaus 17.2. Escape ei ole toistaiseksi edes auki. Mirva ja
Nio puoltavat perumista. Päätetään, että perutaan.

Mirva pohtii hallituksen hyvinvointi-iltakoulun liittyen tapahtumaideoinnin
avoimuuden kehittämistä ja toivoo, että hallituslaiset tuovat esille omia
tapahtumaideoitaan esimerkiksi suoraan whatsappin kautta. Tulevaisuudessa
halkossa nostetaan esille kaikki jo ehdotetut ideat ja kysytään yleisesti tuleeko
hallitukselta vielä muita ideoita tapahtumatiimin kehiteltäväksi.

14. Liikunta

a. Liikuntavuoro
Erika on selvitellyt liikuntavuoroja. Pitäisi tulla säpöllä ilmoitusta ja oletettavasti
säpön puutteesta johtuen ei ole varattavissa toistaiseksi. Katsotaan tarkemmin
myöhemmin.

b. Muut
Erika kysyy luistelun järjestämisestä pandemiatilanteessa. Nio pitää
mahdollisena.

15. Jyväskylän kaupungin avustukset
Kaupungilta mahdollista saada tukea esimerkiksi kulttuuriavustuksen,
liikunta-avustuksen tai mahdollisesti nuorisoavustuksen muodossa. Dedis näihin
perjantaina 29.1. Nio ehdottaa, ettei haeta avustuksia, päätetään, ettei haeta.

16. Toimikunnat
a. Vujutoimikunta

Ei vujutoimikuntaan liittyviä asioita.

b. Approtoimikunta
Approtoimikunnan puheenjohtaja kutsunee kokouksen helmikuussa.
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c. Muut
Ei toistaiseksi tarvetta uusille toimikunnille.

17. Sopoasiat
Saralla, eikä Tomilla ei sopoasioita. Tomi muistuttaa Yths-maksun maksamisesta. Sopot
eivät ole suunnitelleet sopokahveilua tarkemmin.

18. Kopoasiat
Fysiikan puolella on rekrytoitu uutta palautejärjestelmää. Järjestelmää on esitelty
viimeviikolla. Palautesysteemissä luennon aluksi kysytään huolia kurssin suorittamisesta
listaan, joihin luennoitsija vastaa. Ynnän rooli tässä olisi palautejärjestelmän keräyksen
pyörittäminen kurssin alussa ja keskivaiheen tienoilla.
Jyri kysyy, halutaanko ottaa vastuuta palautesysteemistä. Jyrin mukaan joku Ynnältä
menisi konkreettisesti paikalle esittämään listaa. Mikko miettii hyötyä siitä, että palaute
delegoidaan Ynnälle ja kysyy Ynnän konkreettista hyötyä. Milla kysyy miksi luennoitsija
ei tee itse, ja miettii onko tämä fysiikan laitoksen tapa luistaa kurssipalautetteen
järjestämisestä.
Jyri huomauttaa, että luennoitsijat pysyvät samana, mutta vastaavat henkilöt eivät. Nio
toteaa, että palautteen antoon omistettu aika on hyödyllisempää ja palaute on
merkityksellisempää. Milla huomauttaa, että palautteen objektiivisuus voi lisääntyä,
mutta ettei tämä ole järkevää delegoida Ynnälle. Jos fysiikan laitos maksaisi Ynnälle,
tämä voisi olla järkevää, Milla lisää. Mirvan mukaan kolmas osapuoli ei varsinaisesti tuo
lisäarvoa. Mirva lisää myös tähän määritetyn vastaavan lisättyä työmäärää, ja sitä että
tämä voisi viedä mahdollisuutta osallistua omien kurssien aloitusluennoille.
Milla pohtii, että kolmas osapuoli voisi kannustaa rehellisempään palautteeseen. Nio
toteaa yleisen konsensuksen olevan, että konsepti kuulostaa hyvältä, ilman Ynnän
aktiivin osallistumista. Jyri puoltaa ja toteaa, että palautteen keräämisestä maksetaan
professoreille. Mirva huomauttaa, että Ynnä voi mainostaa järjestelmää opiskelijoille,
erityisesti fukseille.

Sara haluaisi saada tilastotieteen kurssit Ratkomon piiriin. Nykyään avun saaminen on
hankalaa. Nio puoltaa. Milla huomauttaa Tiltille ilmoittamisesta.

Nion mukaan Onni laittoi viestiä matematiikan tenttiarkistoon pääsystä. Nio ehdoittaa,
että saataisiinko mahdollisuus ilmoittautua tenttiarkistoon Sisun kautta, että saisi
tenttiarkiston näkyviin Koppaan. Nio mainitsee, että ilmeisesti tenttiarkistoon ei ole lisätty
uutta sisältöä pitkään vuoden 2018 jälkeen, sekä miettii, että mikä taho lisäisi niitä sinne.
Sara hoitaa ja laittaa viestiä laitokselle.

19. KV-asiat
Nion mukaan Ynnä oli esittäytymässä vaihtareille Zoomissa, jossa esitettiin matlujen
esittäytymisvideo ja käännettynä infoa Ynnästä. Tilaisuudessa ei ollut suurta intoa.
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20. Yrityssuhteet
a. Hallitushupparit

Tomi laittoi Whatsappiin linkkiä Formssiin, johon voi täytellä omia tietojaan. Tiedot
olisi hyvä saada sponsorien hankkimista varten ja pohtii sponsorien ja
tilauspaikan kilpailuttamista. Tomin mukaan olisi mukavaa täyttää tämän viikon
loppuun mennessä omat tietonsa. Onhan tämä noin minuutin homma.

b. Muut
Tomi selvittelee, mitä hänen pitää tehdä.

21. Edustukset
Ei tiedossa toistaiseksi, eikä ole tullut uusia kutsuja.

22. Sauna
Kiril on lupaillut hankkia talvirenkaat, jonka käytännön toteutus ei ole tiedossa.

23. Budjetoinnit
Ei budjetointeja.

24. Hankinnat
a. Koronaohjushaalarimerkit

Jyrin mukaan koronaohjushaalarimerkkejä tarjolla 90snt hintaan. Ulosmyyntihinta
olisi maksimissaan yksi euro. Radikaali on ilmoittanut halukkuutensa tilata ja jos
tilataan, tehdään yhteistyössä Radikaalin kanssa. Alla, Milla ja Tomi kannattavat
tilaamista. Nio ehdottaa 200kpl tilaamista. Jyri sopii Radikaalin kassa
tarkemmista järjestelyistä. Jyri ehdoittaa, että budjetoidaan 180€
koronaohjushaaalarimerkkeihin, hyväksytään. Jyri lupautuu hoitamaan käytännön
järjestelyitä.

b. Muut
Ei muita hankintoja.

25. META
Tomin mukaan Joonas Pollari olisi käytettävissä erilaisiin koulutuksiin tai
graafikkohommiin. Nioon otti JES yhteyttä ja ehdotti tapaamista. Nio selvittelee
yhteistyötä JES:in kanssa.

26. Seuraava kokous
Nio ehdottaa, että sovitaan kokous nyt. Nio ehdottaa kokousta viikolle 5. Nio ehdottaa
keskiviikkoa 3.2.2021 klo 16.15, hyväksytään.
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27. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri päätti kokouksen kello 20.08.

Liitteet
1. Kokouksen 2/21 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2021

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Nio Piri Juuso Kinnunen
Puheenjohtaja Sihteeri


