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Hallituksen kokous 4/2021
Aika: 19.2 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 tai -
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x (saapui kohdassa 4.)
x
x
Hallituksen ulkopuolinen jäsen(poistui kohdassa 17)
Hallituksen ulkopuolinen jäsen(poistui kohdassa 8,
palasi kohdassa 11, poistui kohdassa 12b. palasi
kohdassa 12d)

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
Hyväksytään muutoksitta PK 3/21.

5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla:
Lisätään alakohta kohtaan 14. a känny -toimikunta ja b muut
Lisätään kohta 15. Ynnä kohdat a ylimääräinen yhdistyksen kokous ja b kevätkokous.
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Lisätään kohta 20. Koronaohjushaalarimerkit.
Siirretään muita tarpeen mukaan.

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Allaan otettu yhteyttä ja kysytty että voiko Ynnän discordiin lisätä Fyysikkokerholle
puhe/viestikanavia. Yleinen mielipide oli, että voitaisiin lisätä potentiaalikuopan ja
muiden lisäksi Fyysikkokerholle kanava. Milla pohtii onko Ynnän discord oikea alusta
tutustuttaa jäsenistöään Fyysikkokerhoon ja sitä, että tarvitseeko siihen oikeasti uutta
kanavaa. Enni puoltaa, ja lisää, että tämä voisi hämmentää jäsenistöä. Nio toteaa, että
suurinta osaa Discordin puhekanavista ei käytetä nykyiseltään. Aino huomauttaa, että
Fyysikkokerholaiset voisivat myös lisätä nimiinsä Fyysikkokerho tunnuksen. Milla
huomauttaa, että sille voi myös lisätä oman roolin. Yleinen konsensus on se, että
potentiaalikupalla voi vapaasti hengailla ja kuuntelemme ehdoituksia. Alla kysyy, että
voiko Fyysikkokerhon jäsen tulla Ynnän hallituksen kokoukseen. Ynnän jäsen voi tulla ja
ulkopuolisille voidaan myöntää läsnäolo-oikeus. Mikkon mielestä nämä voidaan sopia
halkon ulkopuolella, Nio puoltaa.

7. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.

8. Sektorien kuulumiset
Kulttuurivaliokunnalla maanantaina kokous ja kulttuurivastaava aikoo osallistua.
Kehy -valiokunnan kokouksessa on käyty.
KV -valiokunnan kokouksessa myös käyty.
Nettisivut pyörii.
Loimulta tullut toivetta yhteistyölle.
Rahis pääsee vihdoin pankkitilille.

9. Fuksit
Nio kysyy, pyritäänkö esittäytymään kevään fukseille vielä? Ajankohta olisi ke 3.3.
Ennille ei sovi. Enni ehdoitti pidettäväksi 4.3. Päätetään ajankohdaksi fukseille
esittäytymiselle 4.3. klo 16.15.

10. Tiedekunnan Instagramin kaappaaminen
Oli ja meni, näytti mukavalta. Nio kysyy, että kysyikö hallitus kysymyksiä tarinassa. Ei
ilmeisesti.

11. Linjaus porttikieltoihin Ynnän viestikanavilla
Nio ehdoittaa porrastettua porttikieltojen pituutta, jossa porttikieltojen pituudet
kasvaisivat, jos rikkeet toistuu. Mietittävänä myös tuleeko porttikielto kaikille alustoille
samanaikaisesti. Millan mielestä porttikielto olisi hyvä tulla välittömästi kaikille alustoille
ja kysyy onko tälle vasta-argumentteja. Enni mainitsee, että säännöt kaikkialla samat,
niin tällöin porttikiellot voisivat olla suoraan kaikille alustoille. Aino mainitsee, että
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yhdestä rikkeestä ei tarvitse antaa suoraan porttikieltoa, vaan seuraavasta porttikielto.
Laura puoltaa. Milla lisää, että jos tekee kaksi eri rikettä niin porttikieltoa ei vielä tarvisi
antaa, mutta jos kaksi samaa rikettä, niin porttikielto olisi asianmukainen. Philson
huomauttaa, että asiat eivät ole niin yksinkertaisia. Mikko sanoo, että tapauksia pitäisi
käsitellä tapauskohtaisesti ja huomauttaa, ettei porttikieltoja ole tarvinnut paljoakaan
antaa. Enni puoltaa. Millan mielestä ei tarvitse antaa suoraan porttikieltoa kahdesta eri
rikkeestä, varsinkin jos rajan ylitys on kyseenalaista. Nio ehdoittaa, että annettaisiin
selkeä varoitus. Epäselvissä tilanteissa huomautettaisiin säännöistä “epävirallisesti” ja
lisää, että yksi selvä varoitus ja sen jälkeen porttikielto. Aino sanoo, että ei tarvitsisi
katsella, jos joku käyttäytyy tosi huonosti. Sara toivoo, että tarkasteltaisiin myös
provosointia ja epäasiallisia kommentteja tilanteissa, jossa muut käyttäytyvät
epäasiallisesti. Jyri ehdottaa porttikiellon lähtökohtaiseksi pituudeksi 3kk ja jokainen
seuraava porttikiellon pituus kasvaa kolmella kuukaudella. Nio ehdoittaa pituudeksi
aluksi 1kk, sitten 3kk ja sitten lisättäisiin kolme jokaista porttikieltoa kohden. Milla ja
Juuso ovat samaa mieltä. Milla ehdottaa porttikiellon ja varoituksen antajaksi hallituksen
edustajan. Nio kysyy, että pitääkö hallituksen keskustella ennen porttikieltoa esim.
hallituksen Whatsapissa. Enni ehdoittaa, että jos puolet kannattaa, niin porttikiellon voi
antaa. Milla ehdoittaa kahta kolmasosaa. Mikko huomauttaa, että tämä pitäisi pystyä
ohittamaan räikeissä tapauksissa, jossa hallituksen edustaja voisi toimia
oma-aloitteisesti. Alustavan äänestyksen mukaan kaksi kolmasosaa pitää hyväksyä,
ennen porttikiellon myöntämistä

Konsensus:
Porttikielto automaattisesti jokaiselle alustalle.
Ennen ensimmäistä porttikieltoa annetaan yksi selkeä virallinen varoitus.
Poikkeustapauksissa varoitus voidaan ohittaa ja antaa porttikielto suoraan.
Porttikiellon pituus alustavasti 1kk. Tästä seuraavat porttikiellot 3(n-1)kk.
Porttikiellon ja virallisen varoituksen antaa hallituksen edustaja.
Kaksi kolmasosaa hallituksesta täytyy hyväksyä ennen porttikiellon tai virallisen
varoituksen antamista.
Erittäin räikeissä tapauksissa hallituksen edustaja voi antaa suoraan porttikiellon.

Hyväksytään konsensuksen mukainen linjaus porttikieltohin.

12. Tapahtumat
a. Ystävänpäiväilta

Oli ja meni. Ilmeisesti oli vähän porukkaa. Lauran mukaan ei ollut hirveästi
porukkaa ja tapahtuma oli vapaamuotoinen keskusteluilta.

b. Koko Ynnä kokkaa
Tapahtuma huomenna 20.2 klo 17.00. Ohjelmassa pitsan valmistaminen. Paikalle
voi myös tulla katsomaan kun muut kokkaa. Tapahtuman tarkoitus on olla
vapaamuotoinen.
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c. Etäapprot
Etäapprot on ke 24.2. Rastinpitäjät, rastit ja loppubileet on hoidettu, poislukien
yhtä rastinpitäjää.

d. Muut
Maaliskuulle suunniteltu jonkinverran tapahtumia. Näihin sisältyy:

Among Us -ilta to 4.3 klo 18.00. Ideana kerääntyä Discordiin pelaamaan Among
Us -peliä.

Koko Ynnä kokkaa pt2. Ei suunniteltu tarkemmin. Ajankohtana viikko 10.

Etätoogabileet perinteisten toogabileiden kunniaksi. To 18.3 klo 18.00.
Tapahtuma olisi näillä näkymin Discordissa.

Viikolla 12. laskettelua tai kyykkää, jos koronatilanne paranee. Jos ei parane niin
pyritään järjestämään etätapahtuma.

13. Liikunta
Liikuntapaikat eivät ole ilmeisesti vieläkään auki, joten liikuntavuoroa ei voi järjestää.
JYY ehdoittanut kokouksessa liikuntavastaaville, että järjestäisivät liikuntabingoa tai
vastaavaa. Enni puoltaa ja lupautuu auttamaan. Enni ja Erika pyrkivät suunnittelemaan
liikunta-aiheisia tapahtumia. Sara mainitsee, että hyvinvointivaliokunnassa on ollut
puhetta hiihtotapahtumista tai vastaavista. Enni kysyy, että voisiko liikuntabingon
suorituksesta palkita haalarimerkillä. Erika mainitsee, että tätä pohdittiin JYY:n
kokouksessa. Nio mainitsee, että olisi hyvä jos voisi osallistua siten, että todistaessa
suorituksen saisi palkinnon, mutta voisi osallstua ilman todistamistakin ilman palkintoa.

14. Toimikunnat
a. Känny toimikunta

Philson kutsunee ensimmäisen kokouksen seuraavalla viikolla. Nio kysyy, että
halutaanko sekä sähköinen, että fyysinen Känny -lehti. Philson sanoo, että
sähköinen versio olisi halvempi, ja levikki potentiaalisesti laajempi. Sekä
painamiskustannuksia ei ole toistaiseksi budjetoitu. Onni mainitsee, että
aikaisemmat painokustannukset olleet 300€ luokkaa. Jyri ehdoittaa sähköistä
Vappukännyä ja fyysistä Vujukännyä syksyllä. Philson selvittänee sähköisen
kännyn ulkopuolisia kuluja.

b. Muut
Approtoimikuntaan liittyen ei lisättävää.
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15. Ynnä
a. Ylimääräinen yhdistyksen kokous

Ajatuksena on se, että viimevuoden hallitus hyväksyi ympäristöstrategian, joka
piti hyväksytyttää yhdistyksen kokouksessa. Strategia oli sitova nykyiselle
hallitukselle. Sääntöilmoitukset sähköiseen yhdistyksen kokoukseen eivät olleet
menneet vielä läpi. Nyt sääntömuutosten mentyä läpi Nio haluaisi järjestää
yhdistyksen kokouksen saadakseen ympäristöstrategian läpi ja muutoksia
talousarvioon Kännyn takia. Nio kysyy halutaanko pitää ylimääräinen yhdistyksen
kokous, vai odotetaanko kevätkokoukseen. Onni mainitsee, että ylimääräinen
kokous voi verottaa kevätkokouksesta. Nio ehdoittaa, että ei pidetä ylimääräistä
yhdistyksen kokousta. Juuso kannattaa. Ja hyväksytään, että ei pidetä
ylimääräistä yhdistyksen kokousta.

b. Kevätkokous
Nio kysyy, että järjestetäänkö pääsääntöisesti etänä. Fyysinen paikka pitää olla
tarjolla, mutta kokouskutsussa voi ilmoittaa, että ei toivota kenenkään saapuvan
paikalle. Ajankohdan päättämistä rajoittaa asiakirjojen toimittaminen
toiminnantarkastajille, joka tulee tapahtua neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Nio
ehdoittaa ajankohdaksi ke 24.3 tai to 25.3. Jyri puoltaa torstaita. Sara toivoo
ajankohtaa huhtikuun puolelle. Nio kysyy viikkoa 14, tarkemmin 6.4.-8.4. Nio
ehdoittaa ke 7.4 kevätkokouksen päivämääräksi, hyväksytään.

16. Sopoasiat
Sopovastaava oli hyvinvointivaliokunnassa.
Rasisminvastainen viikko 15.3-21.3 on ja Sara kysyy halutaanko mainostaa. Nio toteaa,
että voitaisiin mainostaa. Philson kysyy selkeytystä, että millä alustoilla ja miten
mainostettaisiin. Sara vastaa, että vapaamuotoista.

17. Kopoasiat
Fysiikan kuormittuvuuskysely lähetetty.
Tilastotieteen pääsystä ratkomon piiriin on kyselty ja vastauksena saatiin, että he
harkitsevat.
Tenttiarkistoa ei olla siirtämässä ilmoittautumista Sisuun laitoksen puolesta. Mikko
ilmoittaa, että nykyinen tenttiarkisto on Ynnän tekemä. Mikko huomauttaa, että voiko
ilmoittautumisen poistaa ja julkistaa tenttiarkiston. Jos tätä ei haluta, niin Mikko lisää, että
voidaan ladata kaikki tiedostot ja pitää arkistoa muualla. Sara huomauttaa, että arkistoa
pitäisi pitää ajan tasalla sen hyödyllisyyden varmistamiseksi ja lisää, että sen
päivittäminen ajan tasalle on iso työ. Nio kysyy miten hallitus haluaa toimia arkiston
kanssa. Millan mielestä voitaisiin yrittää ylläpitää arkistoa, jos yliopisto ei halua pitää sitä
yllä ja haluaisi jakaa vastuuta sen ylläpitoon. Nio kysyy käytännön järjestelyistä, että
miten kerättäisiin tenttejä arkistoon. Alunperin ideana on ollut, että luennoitsijat lisäisivät
tekemänsä tentit suoraan arkistoon, mutta nykyään luennoitsijoiden mukaan liian suuri
“työmaa”. Pohdittiin, että johtuuko tämä siitä, että luennoitsijat joutuvat tekemään lisää
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tenttejä. Onni mainitsee tenttien fyysisestä keräämisestä esim palautuslaatikkoon. Saran
mukaan laitoksilta tullut vastaus, että luennoitsijat eivät hyödy tenttiarkistosta, eikä laitos
voi velvoittaa luennoitsijoita lisäämään tenttejä arkistoon. Onni mainitsi, että ottamalla
yhteyttä Petri Juutiseen, voisi saada positiivista tulosta. Sara mainitsee, että hänen
saamassaan vastauksessa on vinkattu kopan saatavuuden jatkosta.

Edellisessä kokouksessa puhetta assaripaikoista ja niiden hakemisesta. Sara pohtii, että
kuuluuko assaripaikat jatko-opiskelijoille automaattisesti, ja kuuluvatko ne heidän
tutkintoon. Ilmeisesti on kutsuttu assareiksi ansiokkaita maisteriopiskelijoitakin. Kopot
selvittelenevät.

18. KV-asiat
KV -vastaava käynyt valiokunnan kokouksessa. Ei lisättävää KV -asioihin.
Etätapahtumista KV opiskelijoille ei lisättävää.

19. Yrityssuhteet
a. Hallitushupparit

Ei hallitushuppari -asioita.

b. Muut
Ei muita asioita.

20. Koronaohjushaalarimerkit
Koronaohjushaalarimerkit ovat saapuneet, mutta lasku ei ole vielä saapunut. Jyri
ehdoittaa myynnin alustaksi nettisivua. Maksutositteen esitettyä merkin voisi hakea
Mattilanniemestä. Merkki säilyisi varattuna, jos haluaa lunastaa merkkinsä myöhemmin.
Merkkejä on 100kpl. Jyri jatkaa hoitamista.

21. Sauna
Saunavakuutus on maksettu.

22. Edustukset
a. TiTOL ry

TiTOL ry lähettänyt kutsun heidän vuosijuhlilleen 14.5 ja sillis seuraavana
päivänä.

b. Muut
Epsilonin vuosijuhlat jälleen siirretty viime keväästä ja palauttavat rahat.

23. Budjetoinnit
Milla ehdoittaa, että jälkibudjetoidaan 237,36€ saunavakuutukseen, Nio kannattaa,
hyväksytään.
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24. Hankinnat
Ei uusia hankintoja toistaiseksi.

25. META
Ei lisättävää.

26. Seuraava kokous
Nio ehdoittaa pe 5.3. Jyri ilmoittaa, että silloin on fysiikalla tenttipäivä. Nio ehdoittaa
seuraavan kokouksen päivämääräksi ma 8.3 klo 16.15. Ennille ei sovi, joten Nio
ehdoittaa ti 9.3. klo 16.15. Päätetään, että pidetään seuraava kokous ti 9.3 klo 16.15.

27. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri päätti kokouksen kello 18.32.

Liitteet

1. Kokouksen 4/21 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2021

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Nio Piri Juuso Kinnunen
Puheenjohtaja Sihteeri


