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Hallituksen kokous 3/2021
Aika: 3.2. kello 16.15
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
Juho Reiman
Onni Hinkkanen

Puheenjohtaja
Sihteeri

x
x
-
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x (liittyi kohdassa 16.)
Hallituksen ulkopuolinen jäsen
Hallituksen ulkopuolinen jäsen

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri avasi kokouksen ajassa 16.15

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

3. Sihteerin valinta
Valitaan sihteeriksi Juuso Kinnunen.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Korjattiin muutamat ulkoasuvirheet ja hyväksyttiin korjausten jälkeen.

5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista muutoksitta.

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Mikko ilmoittaa olevansa Sisun kehittämisessä mukana ja toivoo saavansa rahaa siitä.
Milla ilmoittaa kaakaon olevan parasta kasvimaitojen kanssa tarjoiltuna.
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Enni haluaa tarkennusta Ynnän Telegramin sääntöihin ja siihen mitä siellä saa puhua.
Nio sanoo sääntöjen olevan pitkälti hallituksen mielivaltaisia toistaiseksi. Enni ehdottaa
sääntöjen luomista Telegram -alustalle. Milla puoltaa. Enni ehdottaa sääntöihin
rajoituksia ryhmän ulkopuolisista henkilöistä puhumiseen halventavalla sävyllä. Nio pohtii
samaa sääntöä Ynnän Discordiin. Enni hoitaa Telegrammiin sääntöjä ja Milla päivittää
Discordissa sääntöjä tarpeen mukaan.
Tomi ilmoittaa, että kahvi maistuisi hänelle tällä hetkellä.

7. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.

8. Sektorien kuulumiset
Kehyvastaava osallisunut Kehy -valiokuntaan.
Kulttuurisektorilla hiljaista. Rahis allekirjoittanut sopimuksen pankin kanssa, mutta pääsy
tileille tuntematon toistaiseksi.
Hallituskuvat lisätty nettisivuille. Nettisivuilla käyttökatko parin 20.2 muutaman tunnin
ajan. Tarkempi ajankohta toistaiseksi tuntematon.

9. Tiedekunnan Instagramin kaappaaminen
Kaappaaminen 16.2. Nio kysyy Drive -kansion statusta. Mikko ilmoittaa kuvamateriaalin
olevan vähäistä toistaiseksi ja toivoo, että kuvia lisättäisiin. Enni toivoo myös lisää
kuvamateriaalia Origolta ja Potentiaalikuopalta. Nio toivoo kuvia yliopistolta, sekä
tapahtumista sekä lähi- että etäoloissa.

10. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen
Nio ilmoittaa muutamasta pienestä virheestä toimintakertomuksessa, jotka on korjattu.
Nio ehdottaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä. Juuso kannattaa.
Hyväksytään vietäväksi kevätkokoukseen.

11. Fuksit
Viime kokouksessa oli puhetta esittelytilaisuudesta uusille fukseille. Enni sanoo, ettei ole
laittanut viestiä. Nio ehdottaa, että laitetaan sähköpostia laitoksille ja kysytään
yhteystietoja. Enni miettii pääsyä fuksien sähköpostilistaan. Nio ehdottaa
esittelytilaisuutta kahden viikon päähän. Nio ehdoittaa päiväksi joko maanantai 15.2,
keskiviikko 17.2 tai torstai 18.2. Päätetään, että ehdoitetaan päiväksi keskiviikko 17.2.
klo 16.15.

12. Tapahtumat
a. Kyykkätreenit

Mirva sanoi, että kyykkätreenit oli, meni ja ilmeisesti oli porukkaakin. Alla oli
jälkimmäisessä kyykkätreeneissä ja hänen mukaan porukkaa oli jonkin verran ja
tapahtuma onnistui ihan hyvin. Pelattiin yhdellä kentällä.
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b. Lautapeli-ilta
Mirvan mukaan lautapeli-ilta oli ja meni. Allan mukaan oli toimiva, ei ollut hirveästi
porukkaa, mutta oli hauskaa pelata lautapelejä.

c. Ynnä goes Laajavuori
Tapahtuma peruttiin pandemian takia. Mietitään uudestaan myöhemmin.

d. Ystävänpäiväilta
Keskiviikkona 10.2. tapahtuma etänä Discordissa tai Zoomissa. Luvassa on
hauskaa ohjelmaa, muun muassa speedfriendingiä ja ystävänpäiväteemaista
etäpelailua. Alla kysyy, Zoomin kokouksien aikarajoituksista. Mikko ilmoittaa, että
opiskelijoilla on rajattomat kokoukset nykyään. Zoomissa on näytön jaossa
muutamia hiomattomia kulmia.

e. Muut
Mirva mainitsee, että pulkkamäkitapahtumaa oli suunniteltu, mutta se on peruttu.
Korvaavaksi tapahtumaksi suunniteltu etäkokkailua ja ensimmäisenä teemana
pizzan kokkailu. Päivämäärä lauantai 20.2.
Etäapprofuksiaistapahtumaan keskiviikkona 24.2. tulossa tarkempi
suunnittelukokous. Mirva on laittanut Doodlen asiasta hallituksen Whatsappiin.
Tarvittaisiin myös rastinpitäjiä istumaan kanaville.

13. Liikunta
Liikuntavastaava on kokouksen aikana JYY:n koulutuksessa. Ei liikunta-asioita.

14. Toimikunnat
Onni kysyy approtoimikunnan puheenjohtajana approjen järjestämisen perumista. Milla
kysyy tarkempaa ajankohtaa approille. Onni pohtii tapahtuman siirtämistä ja miettii
approtoimikunnan kokouksen siirtämistä. Milla ja Nio puoltaa siirtämisiä. Päätetään
antaa Onnille vapaat kädet toimikunnan kokouksien kanssa.

Philson mainitsee Känny-toimikunnan kokoamisesta ja kysyy tietääkö joku työmäärästä
lehteen liittyen. Philson toivoo, että lehti olisi julkaistu vapuksi. Nio kysyy halutaanko
perustaa toimikunta. Philson ilmaisee, ettei haluaisi jäädä kännyn kanssa yksin. Nio
kysyy haluaako Philson lähteä Känny-toimikunnan puheenjohtajaksi, käy. Nio ehdottaa
Känny-toimikunnan perustamista ja puheenjohtajaksi Philsonia. Enni kannattaa.
Hyväksytään toimikunnan perustaminen.

15. Sopoasiat
Sopokahvit lauantaina 6.2. klo 13-15. Aiheena on kodin hoitaminen ja arjen
pyörittäminen.
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16. Kopoasiat
Sara ja Jyri olivat Kopovaliokunnan kokouksessa. Kokouksesta ei erityistä lisättävää. Nio
kysyy tenttiarkistosta ja tilastotieteen saamisesta ratkomon piiriin.

Fysiikan laitos kokeilee uutta palautejärjestelmää.

IT -tiedekunnalla hoidetaan assarointi sähköpostilistojen kautta. Matikalla ja fysiikalla
kurssikohtaiset assaripaikat menevät herkemmin henkilökohtaisten suhteiden kautta. Nio
kysyy, otetaanko kantaa tilanteeseen. Milla toivoo, että assareita haettaisiin matikalla ja
fysiikalla myös sähköpostilistojen kautta. Mikko ilmoittaa, että IT:llä on yleinen
vapaamuotoinen TIM sivu assarointiin hakemista varten.

17. KV-asiat
Aino kysyy etätapahtumista KV -opiskelijoille. Nio sanoo tämän olevan hyvä idea.

18. Yrityssuhteet
a. Hallitushupparit

Hallitushuppariforms täytetty. Yritysvastaava ottanut yhteyttä sponsoreihin.
Hupparit hoidossa. Tomi on harkinnut, että tilataan Scala collection nimiseltä
yritykseltä

b. Muut
Loimun sopimuksesta laitettu kopiota hallituksen Whatsapp chattiin. Tomi toivoo,
että hallitus kommentoi tarpeen mukaan. Kriittisimmät sopimukset Tomi hoitanee
muutaman viikon sisään.

19. Sauna
Ei sauna-asioita ja saunalle ei kuulu mitään uutta.

20. Budjetoinnit
Ei budjetoitavaa.

21. Hankinnat
Ei hankittavaa.

22. META
Milla ilmoittaa, että halko on sujunut nopeasti.

23. Seuraava kokous
Nio haluaisi aikatauluttaa seuraavan kokouksen, ja kysyy mielipidettä kokouksien väliin.
Milla sanoo, että kaksi viikkoa on hyvä. Pidetään kahden viikon kokousväli toistaiseksi.
Nio ehdoittaa torstai 18.2. klo 16.15. Juuso kannattaa. Nio ehdoittaa perjantai 19.2. klo
16.15, kun osalle hallituksesta ei sopinut torstai. Päätetään seuraava kokous
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pidettäväksi perjantai 19.2 klo 16.15.

24. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri päätti kokouksen kello 17.18.

Liitteet
1. Liite 1: Tilinpäätös 2020
2. Toimintakertomus 2020

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2021

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Nio Piri Juuso Kinnunen
Puheenjohtaja Sihteeri


