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Hallituksen kokous 5/2021
Aika: 9.3. 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

Puheenjohtaja
Sihteeri

x tai -
x
x
-
x
x
-
x
x
x
-
x
x
x (liittyi kohdassa 4.)
Hallituksen ulkopuolinen jäsen

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri avasi kokouksen ajassa 16.16.

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

3. Sihteerin valinta
Valitaan sihteeriksi Juuso Kinnunen.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirja 4/21 muutoksitta.

5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla.
Lisätään kohta 9d lautapeli-ilta ja siirretään muita tarpeen mukaan.

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Mikon silmään paistaa aurinko ja se häiritsee. Mikko sai aurinkolasit keskustelun kesken
ja hän ei näe enää näyttöään. Juuso ja Alla pääsivät läpi virkamiesruotsista.
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7. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.

8. Sektorien kuulumiset
Risteilymerkit saapuneet ja myynti alkaa 15.3 klo 12.00 verkkosivuilla. Noutoa mietitään
myöhempänä ajankohtana.

Nettisivut pyörivät.

9. Tapahtumat
a. Koko Ynnä kokkaa

Tapahtuma meni Erikan mielestä hyvin ja osallisujia oli noin 9. Pitsaa tehtiin ja oli
kivaa. Osallistuneet sanoivat tapahtuman olleen mukavaa.

Seuraava Koko Ynnä kokkaa on 13.3 klo 17.00, teemana leivontai, eli jälkiruoat.

b. Etäapprot
Etäapprotapahtuma Mirvan mielestä meni hyvin. Porukkaa oli paljon ja saattoi
rikkoa Ynnän Discordin kävijäennätystä. Mirva haluaisi järjestää vastaavanlaista
uudelleen. Allan mielestä tapahtuma meni myös todella hyvin. Enni pohtii, että
jos järjestetään uudelleen, niin kannattaa harkita ohjattua toimintaa jatkoille.

c. Toogabileet
Etäilytoogabileet to 18.3 klo 18.00 Discordissa tai Zoomissa. Tapahtuman
pointtina olisi olla päähuone, jossa juotaisiin viiniä toogat päällä. Tämän lisäksi
olisi tarjolla oheistoimintaa sivuhuoneissa. Tapahtuman on tarkoitus olla rento.

d. Lautapeli-ilta
Lautapeli-ilta ke 24.3 klo 18.00. Lautapeli-ilta suoritetaan tutulla formaatilla etänä.

e. Muut
Among us -ilta toimi Ennin mukaan hyvin, ihmisiä oli enemmän, mitä yleensä on
pelaamassa. Uusia pelaajiakin oli paikalla. Tällaisellä konseptilla voitaisiin
järjestää Among us -iltoja lisää.

10. Liikunta
Erikan mukaan liikuntapaikkoja tuskin avataan tilanteen vuoksi. Liikuntabingo on vielä
vaiheessa ja kun suunnittelu edistyy, Erika laittanee kuvaa hallituschattiin.

11. Toimikunnat
a. Känny toimikunta

Ensimmäinen kokous pidettiin 25.2. Lisätään toimikuntaan seuraavat jäsenet:
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Enni Rajala, Henna Kokkonen ja Noora Jokela.

Kokouksessa käytiin läpi vanhoja känny -julkaisuja. Seuraavassa kokouksessa
päätetään alustoja ja sisältöä. Budjetti toistaiseksi 0€ painotuotteiden puutteen
takia. Sisällön olisi tarkoitus olla valmiina 16.4 ja sisältö olisi tarjolla 24.4 alkaen
verkkosivuilla. Seuraava kokous pidetään 11.3.

b. Muut
Ei muita toimikunta-asioita.

12. Kevätkokous
Kevätkokouksen ajankohta on toistaiseksi torstai 22.4.

13. Sopoasiat
Ei sopoasioita.

14. Kopoasiat
Fysiikan puolelta muutama yhteydenotto ja fyysikoiden kuormittavuuskysely.

Ynnälle tullut kutsu liittyä kannanottoon opiskelijoiden hyvinvoinnista korona-aikana. Nio
kysyy halutaanko osallistua kannanottoon. Nio, Mikko, Jyri, Alla ja Enni kannattavat
kannanottoon osallistumista. Päätetään, että osallistutaan ja Nio hoitaa lomakkeen
täyttämisen ja muut juoksevat järjestelyt. Pyydetään vielä tarkennusta 10 opintopisteen
rajasta, josta puhuttiin kannanotossa.

15. KV-asiat
Ei mainittavia KV-asioita.

16. Yrityssuhteet
a. Hallitushupparit

Ei hallitushuppari-asioita. Nio kysynee Tomilta hallitushupparien tilannetta.

b. Muut
Ei muita yrityssuhde-asioita.

17. Sauna
Nio on kuullut toisen käden kautta, että sauna on paikallaan. Jyri pohtii saunan katolla
olevan lumen määrää ja tarvitseeko saunaa korjata lumen takia.

18. Budjetoinnit
Ei budjetoitavaa toistaiseksi.
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19. Hankinnat
Ei uusia hankintatarpeita.

20. META
Niolle tullut muutama muistutusviesti Netflixiltä, että Ynnän maksut eivät ole menneet
läpi. Nio kysyy, että jatketaanko Netflixin maksamista, kun Origolle ei pääse. Enni sanoo,
että ei kannata. Päätetään, että ei uusita toistaiseksi Netflix -tilausta.

Uusille fukseille esittäydytään torstaina 18.3 etänä. Kellonajaksi Nio ehdottaa 16.15 ja
toivoo, että kaikki kynnelle kykenevät tulevat paikalle. Mikko hoitanee Zoomiin liittyviä
asioita.

Mirva ilmoittaa, että tapahtumavastaavat eivät kykene julkaisemaan Facebookissa
tapahtumia. Myös Mirvalle tapahtumakoordinaattorina ei ole vieläkään pääsyä Ynnän
maksukorttiin, vaikka hän kävi OP:n konttorilla tunnistautumassa.

21. Seuraava kokous
Nio ehdottaa seuraavan kokouksen ajankohdaksi 23.3 klo 16.15, joka hyväksytään.

22. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri päätti kokouksen kello 17.04.

Liitteet
1. Kokouksen 5/21 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2021

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Nio Piri Juuso Kinnunen
Puheenjohtaja Sihteeri


