
Ynnä ry, hallituksen kokous 6/2021 1/7

Hallituksen kokous 6/2021
Aika: 23.3. 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

Puheenjohtaja
Sihteeri

x tai -
x
x
x
x
x
x
-
x
x
-
x (saapui kohdassa 4.)
x (poistui kohdassa 11.e.vi)
-

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 pöytäkirja 5/21 ilman muutoksia.

5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla.

Lisätään kohta 10 Discordin käyttöoikeudet.
Lisätään 11. e.i Wappuetkot beerpong
Lisätään 11. e.ii Juomapeli-ilta
Lisätään 11. e.iii Kevätkokouksen jatkot
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Lisätään 11. e.iv Etävappusitsit
Lisätään 11. e.v Koko Ynnä kokkaa Wapusimat
Lisätään 11. e.vi Vapbusuunnistus
Lisätään 11. e.vii Lautapeli-ilta
Lisätään 11. e.viii Etäwabuapprot
Lisätään 11. e.ix Koko Ynnä kokkaa vapueväät
Lisätään 11. e.x Etäkirkkopuistopiknik
Lisätään 11. e.xi Etäharjupiknik

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Mirva esittää virallisen pahoittelun ihanasta vapputapahtumalistasta. Mikolta loppui
jäätelö.

7. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.

8. Sektorien kuulumiset
Nettisivut saattavat vielä Mikon mukaan pyöriä. Risteilymerkkejä myyty 38 kappaletta.
Merkkejä mainostettu somessa, mutta sillä ei ole ollut suurta merkitystä. Milla ehdottaa
uutta somepostausta merkeistä, mahdollisesti pysyvää. Enni puoltaa.

Kulttuurivastaava ei ollut kulttuurivaliokunnan kokouksessa.

9. Fuksit
Ei saapunut yhtään uusia fukseja paikalle esittäytymistilaisuuteen.

10. Discordin käyttöoikeudet
Nealta esitys siitä, että Discordissa olisi moderointi- tai vastaavia oikeuksia muillakin kuin
hallituslaisilla, joita voisi tarvita esimerkiksi hallituslaisten poissaolon aikana.
Tarkoituksena olisi olla pienet apukädet, kun hallitus ei ole paikalla. Tomi muistelee, että
oikeuksia on poistettu pienimuotoisen pelleilyn takia. Mikko tai Nio ei muista kyseistä
tapausta. Mikon ehdotus olisi oma toimihenkilömainen rooli, joka myöntää jonkinlaisia
moderointioikeuksia. Enni ehdoittaa, että annettaisiin nimellinen rooli. Mikko ei puolla.
Nio tarkentaa, että kyse on kevyemmistä moderointioikeuksista, joihin ei sisälly esim.
bännioikeuksia. Milla ehdottaa, että moderointioikeuksia voi pyytää hallitukselta, joka
myöntää ne halutessaan. Mikko pohtii, että voisi olla hyvä, jos rooli annettaisiin
henkilöille, joihin hallitus luottaa ja tarkoitus olisi se, ettei niiden perään tultaisi
kyselemään.

11. Tapahtumat
a. Toogabileet

Oli ja meni. Oli hauskaa, toogat oli päällä ja oli viiniä. Mirvan kokemuksesta oli
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tosi hauskaa ihan vain istua ja jutella kokoajan randomimpaan suuntaan
menevistä asioista. Alla piti tapahtumasta ja positiivista palautettakin oltiin saatu.
Yhtenä tapahtumana ihan toimiva.

b. Lautapeli-ilta
Lautapeli-ilta huomenna 24.3 klo 18.00 Discordissa ja lautapelejä on tarjolla
(tietenkin).

c. Among Us -ilta
Tulossa to 8.4. klo 18.00 Discordissa samaan tapaan, kun edellinen Among Us
-ilta.

d. Haalarimerkkien ompeluilta
Tulossa pe 16.4 Discordissa klo 12.00. Toivottavasti ommellaan haalarimerkkejä.

e. Wappu
e.i Wappuetkot beerpong
Tiistaina 20.4. Discordissa tai Zoomissa. Samaan tyyliin, kuin toogabileet, mutta
siinä beerpong mukana. Jokaisella mukit, ja oma pallo. Pallo heitetään
omatoimisesti.

e.ii Juomapeli-ilta
Keskiviikkona 21.4. Discordissa samaan tapaan, kuten aikaisemmin.

e.iii Kevätkokouksen jatkot
Kevätkokouksen jatkot to 22.4. Kevätkokouksesta siirrytään Discordista jatkoille.

e.iv Etävappusitsit
Etävappusitsit pe 23.4. Zoomissa samalla tavalla, kun viime vuonna. Mennään
samoja Jyrin aloittamia perinteitä kunnioittaen. Vappusitsit mutta vapaammalla
ohjelmalla.

e.v Koko Ynnä kokkaa Wapusimat
La 24.4 Ynnäläiset kokoontuvat Discordiin ja laittavat vappusimat tulille vapun
pääpäivää varten.

e.vi Vapbusuunnistus
Ma 26.4 - ti 27.4. tarkoituksena olla oikea suunnistus kahden päivän
suoritusajalla. Tarkoituksena kierrellä itsenäisesti ympäri Jyväskylää etsien
rasteja. Ideana oli myös integroida suunnistuskartta Kännyn julkaisuun. Mirvan
mukaan pohdittavaa vielä suoritusten varmentamisessa ja palkintojen kanssa.
Yksi vaihtoehto palkinnoksi olisi serpentiinirulla, mutta palkinto saattaisi mennä
ympäristöstrategian vastaiseksi. Milla toteaa, ettei välttämättä mene sen
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vastaiseksi, mutta on kyseenalainen. Myös Milla pohtii, että palkintojen puute voi
lannistaa osallistujia. Milla ehdottaa palkinnoksi pientä lahjakorttia esimerkiksi
ruokakauppaan. Nio toteaa, että lahjakortti-idea ei ole oikeantuntuinen, kun antaa
rahaa jäsenistölle. Alla ehdotti Semmaan liittyvää palkintoa, kuten lounaslippua.
Alla pohtii, että onko yksi lippu tarpeeksi. Mirva arvioi osallistujamääräksi
parikymmentä henkilöä. Tomi kysyy, onko järjestetty aikaisemmin / minkälaisia
palkintoja, ei ole järjestetty aikaisemmin. Mirva toteaa, että palkinnoksi voisi olla
yksi ruokalippu ja kysyy, että miten ne hankittaisiin. Nio toteaa, että niitä on jo
varastossa joita voi alustavasti käyttää ja tarvittaessa hankkia lisää.

e.vii Lautapeli-ilta
Maanantaina 26.4. Discordissa samaan tapaan, kun lautapelit menneet
aikaisemminkin.

e.viii Etäwabuapprot
Ke 28.4 Discordissa samaan tapaan, kuin etäapprot aikaisemmin. Mirvan
mukaan pitäisi pitää kokous halukkaiden rastinpitäjien kanssa. Philson ja Tomi
ilmoittavat alustavaa halukkuutta. Mirva doodlettaa hallituswhatsapissa lisää
halukkaita ja kokousta. Mirvan mukaan rasteja voisi olla enemmän, kuin viimeksi,
jolloin niitä oli 5. Viimeksi olleilta rastinpitäjiltä hyvää palautetta rastin pitämisestä.

e.ix Koko Ynnä kokkaa vapueväät
Torstaina 29.4. samaan tyyliin, kun koko Ynnä kokkaa tapahtumat tähän
mennessä. Tarkoituksena kokata jotain piknikeväitä seuraavan päivän piknikkiä
varten.

e.x Etäkirkkopuistopiknik
Perjantaina 30.4. Discordissa larpataan perinteistä kirkkopuistopiknikkiä. Alkaa
klo 13.00 kuten normaalisti. Videoiden välityksellä syödään eväitä ja juodaan
raikastavia juomia.

e.xi Etäharjupiknik
Lauantaina 1.5. larpataan Discordissa harjupiknikkiä. Voi halutessaan pitää
toisen piknikpäivän ja pitää lakkia päässään ja nauttia vapusta.

f. Muut
Ei muita tapahtumia toistaiseksi.

12. Liikunta
Ei liikuntaan liittyviä asioita.

13. Toimikunnat
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a. Känny toimikunta
Kokous pidettiin 11.3 ja sisältöä on aloitettu työstämään. Seuraava kokous 25.3.

b. Muut
Ei muita toimikunta-asioita.

14. Kevätkokous
Tulossa on, mutta ei muita kevätkokous -asioita.

15. Sopoasiat
Tomi on kyselemässä Saralta sopokahviasioita.

16. Kopoasiat
Liittyen kannanottoon, kannanottoa muutettu, poistettu nopparajat. Järjestäjiltä saatu
some-materiaalia, joka laitetaan eteenpäin Ynnän someihin.

Fysiikan kvanttimekaniikan aikataulutushärdelliin saatu ratkaisu. Kopovaliokunnan
kokous olisi tulossa, mutta vastaava ei pääse paikalle. Torstaina ollaan työstämässä
Fyysikkokerhon kanssa kuormittavuuskyselyä fyysikoille.

17. KV-asiat
Ei KV -asioita.

18. Yrityssuhteet
a. Hallitushupparit

Sponsoroinnit kunnossa. Tomi kysyy Escapen logosta, että otetaanko hyvän
PR:n vuoksi Escapen logo, vaikka Escape ei sponsoroisikaan huppareita.
Paikallaolleet äänestivät emojiäänestyksessä, että otetaan, eli päätetään, että
otetaan. Tomi kysyy, että otetaanko vetoketjuilla, vai ilman. Nio toteaa, että ollaan
keskusteltu aikaisemmin. Alla ja Enni kysyvät olisiko mahdollista saada ilman
vetoketjua vaikka aikaisemmin linjattu, että otettaisiin vetoketjuilla. Tomi
selvittänee ja ilmoittelee hallituswhatsapissa. Nio kysyy, että käykö se, ettei
kaikilla ole yhtänäinen hupparimalli. Ilmeisesti käy.

Milla kysyy huppareiden hintaa. Tomi sanoo, että samaa luokkaa kuin viimeksi,
mutta vähennettynä escapen sponsoroinnin hinta. Hinta olisi noin 20-30€.
Huppari itsessään 25€/kpl ja painatukset ja nimetykset 1€/kpl. Sponsorointi 15€
yhteensä Loimulta ja TEK:iltä hupparia kohden.

b. Muut
Tomi on ottanut yhteyttä tarvittaviin kohteisiin. Uusiin mahdollisiin kumppaneihin
ei ole otettu yhteyttä. Tomi pohtii yhteistyötä esimerkiksi Foodoran tai vastaavien
kanssa. Nio mielummin ottaisi yhteistyötä suoraan ravintoloiden kanssa.
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Uusia yhteydenottoja ei ole tullut, poislukien huijausviestejä. Tomia on myös
uhkailtu, että hänen perheelleen kerrottaisiin, mitä hän on tehnyt internetissä.

19. Sauna
Ei saunaan liittyviä asioita.

20. Budjetoinnit
Milla pohtii semmalippuja vappusuunnistukseen. Budjetoidaan myöhemmin tarvittaessa.

21. Hankinnat
Ei uusia hankintoja toistaiseksi.

22. META
Nio toteaa, että JYY:n toiminta-avustus aukeaa tänään. JYY kartoittaa
kierrätysmahdollisuuksien tarvetta tiloissa. Nio hoitanee tarvittavia asioita.

Jyri pohtii kevätkokousta ja sitä, että pitääkö hallituksen mahdollistaa etäosallistuminen
yhdistyksen kokoukseen. Jyrin mukaan Ynnän säännöissä mainitaan, että pitää
hyväksyttää kokouksessa. Käytännössä Jyri pohtii pitääkö hallituksen kirjoittaa
pöytäkirjaan mahdollisuus. Nio ehdottaa, että sallitaan etäosallistuminen tulevaan
yhdistyksen kevätkokoukseen. Mirva kannattaa. Päätetään, että etäosallistuminen
kevätkokoukseen sallitaan.

Tomille tullut säpöä Janolta pedagogisiin aineopintoihin liittyen ja ehdottaa, että
laitettaisiin tiedotteissa eteenpäin. Laitetaan eteenpäin.

Milla pohtii, että pitääkö koko järjestön saada järjestökirje vai onko tämä tarkoitettu vain
hallitukselle.

23. Seuraava kokous
Nio ehdoittaa viikon 14 loppupuolelle tai viikon 15 alkupuolelle. Nio ehdoittaa pe 9.4. Jyri
toteaa, että käy klo 16.00 jälkeen. Vastalauseiden puutteessa päätetään, että pidetään
seuraava kokous pe 9.4. klo 16.15.

24. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri päätti kokouksen kello 17.37.

Liitteet
1. Kokouksen 6/21 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2021



Ynnä ry, hallituksen kokous 6/2021 7/7

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Nio Piri Juuso Kinnunen
Puheenjohtaja Sihteeri


