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Hallituksen kokous 7/2021
Aika: 9.4. 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
Julius Haapakoski

Puheenjohtaja
Sihteeri

x tai -
x
x (saapui kohdassa 11b.)
x
x
x
x
-
x
x
-
x (saapui kohdassa 7.)
x (saapui kohdassa 2.)
-
Hallituksen ulkopuolinen

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 sellaisenaan pöytäkirja 6/21.

5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla: lisätään kohta 11d Kevätkokous ja
siirretään muita tarpeen mukaan.

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Nio ilmoittaa, että paikalla on Julius Haapakoski, jolle myönnetään läsnäolo- ja
puheoikeus. Mirva ilmoittaa, että tapahtumakoordinaattori on saanut pääsyn Ynnän
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maksukortille. Tomi on noutanut Villeltä Origon avaimen. Alla on myös saanut avaimen
Origolle Pollarilta. Mikko myöhästyi kokouksesta, koska haki jäätelöä.

7. TEKn esittäytyminen
Julius esitteli TEK:kiä yleisesti hallitukselle.

8. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.

9. Sektorien kuulumiset
Verkkosivujen epäonnistuneiden kirjautumisten IP banni toimii. Nettisivujen pyöriminen
on silti kysymysmerkki. TEK vastaava on tehnyt asioita ja täten oli TEK:n esittäytyminen.
Mirva myös painottaa, että muutkin hallituslaiset voivat miettiä asioita, joihin TEK voisi
vaikuttaa.

10. Fuksit
Fukseille ei kuulu mitään uutta tai ihmeellistä.

11. Tapahtumat
a. Lautapeli-ilta

Tapahtuma oli ja siellä oli osallistujia, tapahtumassa pelattiin mm. Trivial
Pursuittia.

b. Among Us -ilta
Among Us -ilta oli ja Enni sanoi, että pelejä ei saatu käyntiin alkuillasta. Ennin
mukaan porukka oli halukkaampaa tulla paikalle vasta illemmalla, kello 7 on
ilmeisesti liian aikaisin. Laura mainitsi, että pelit alkoivat myöhään. Mirva
huomauttaa, että jatkossa pitää pohtia aloitusaikoja.

c. Haalarimerkkien ompeluilta
Ensiviikon perjantaina 16.4 klo 12.00 discordissa.

d. Kevätkokous
Siirretään kevätkokous tiistaille 27.4.2021. klo 17.00.

e. Wappu
i. Wappuetkot-beerpong
Ti 20.4. klo 18.00 Discordissa. Vapun aloittelua ja beerpongia.

ii. Vabpun juomapeli-ilta
Ke 21.4. klo 18.00 Discordissa, juomapelejä ihmisten fiilisten ja toivomusten
mukaan.
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iii. Kevätkokouksen jatkot
Siirretty tiistaille 27.4. Pidetään kevätkokouksen jälkeen Discordissa. Alustava
arvioitu alkamisaika 18.00.

iv. Etävappusitsit
Pe 23.4  klo 17.00 - 22.00 Zoomissa viime vuoden mallilla. Toustina toimii Mirva.

v. Koko Ynnä kokkaa wapusimat
La 24.4. klo 17.00 Discordissa samaan tapaan kuten edeltävät Koko Ynnä
kokkaa tapahtumat. Aiheena vappusima.

vi. Vapbusuunnistus
Ma 26.4 - ti 27.4 suunnistusta Mattilanniemi - Ylistönrinne akselilla. Kartta
julkaistaan Kännyssä. Palkintona Semman ruokalippu jokaiselle osallistujalle.

vii. Wabbun lautapeli-ilta
Ma 26.4. klo 18.00 Discordissa perinteiseen tyyliin.

viii. Etäwabuappro
Ke 28.4 klo 19.00 alkaen. Samaan tyyliin, kuin aikaisempi etäappro. Mirva
lähettänyt Doodlen hallituswappiin ja toivoo, että saataisiin lisää vastauksia.
Rasteina voidaan pitkälti käyttää edellisten approjen rasteja, mutta rastinpitäjiä
kaivattaisiin. Palkinto on toistaiseksi päättämättä. Mirva kysyy mielipidettä
vapaavalintaisesta Ynnän haalarimerkistä. Tomi sanoo, että tämä on toimiva
muiden vaihtoehtojen puutteessa, mutta voi olla lannistava toistuvana palkintona.
Jyri kysyy, että onko budjettia mietitty, ei ole. Mirva toteaa, että rahaa olisi
tarvittaessa käyttää. Jyri kysyy, että onko tarkoituksena palkita kaikki approille
osallistuneet, on. Mirva pohtii, että ei ole tarpeellista teettää uutta haalarimerkkiä
parinkymmenen osallistujan etäapproon.

ix. Koko ynnä kokkaa vapueväät
To 29.4. klo 17.00 Discordissa perinteiseen tyyliin. Tarkoituksena kokata piknik
-eväitä.

x. Etäkirkkopuistopiknik
Pe 30.4. klo 13.00 alkaen. Mirva valmistautunut larppaamaan klo 01 asti.
Tapahtuma Zoomissa.

xi. Etäharjupiknik
La 1.5. klo 13.00 alkaen. Larpataan harjupiknikkiä Zoomissa. Rauhallisesti
haukotaan happea ja pidetään lakkia päässä.
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f. Muut
Matlu tapsojen kanssa pohdittu pienimuotoista vappumeininkiä. Sovittu
kokouksesta ma 12.4. Alustavasti puhuttu erilaisista peliturnauksista ja
jonkinlainen Teerenpeli tasting matlujen kesken.

12. Liikunta
Ei liikuta toistaiseksi.

13. Toimikunnat
a. Känny toimikunta

Matskua on saatu tuotettua paljon. Eilen oli alustava sisällön dedis. Luonnoksia
saatu ja oma sisältö hyvässä vauhdissa. Tavoite saada kaikki materiaali valmiiksi
viimeistään maanantaiksi. Philson laittanut galluppia säpoon. Tavoite valmis lehti
16.4, mutta todennäköisesti ei ole täysin valmis silloin. Philson toivoo, että
yritysten / vastaavien toimihenkilöt ottaisivat pikaisesti yhteyttä ja kysyisivät
mainoksien perään. Seuraava kokous to 15.4.

b. Muut
Ei muita toimikunta -asioita.

14. Sopoasiat
Tomi ja Sara päättäneet seuraavat sopokahvit la 17.4. klo 13 -15 aiheena päihteet ja
niiden turvallisuus, sekä opiskeluiden kanssa pärjääminen vapun aikana. Tapahtuma
pidetään Discordissa.

15. Kopoasiat
Opiskelijoille kuormittuvuuskysely lähtenyt tällä viikolla. Vastauksia tullut melkein 100
yhteensä toistaiseksi.

16. KV-asiat
Ei KV -asioita tällä kertaa.

17. Yrityssuhteet
a. Hallitushupparit

JYY:n logon paikka muutettu ja pieni kirjoitusvirhe korjattu. Hupparien arvioitu
saapumisaika noin parin viikon päässä.

b. Muut
Tomi ei ole ottanut yhteyttä edellisessä kokouksessa puhuttuihin kohteisiin. Tomi
kysyy ideoita paikoista.

18. Sauna
Toivottavasti sauna on paikallaan. Ei muuta toistaiseksi.
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19. Budjetoinnit
Mirva kysyy Semman ruokalipuista, että onko joku käynyt tarkistamassa niiden määrää.
Vaikuttaa siltä, että ei ole. Nio ehdottaa, että Budjetoidaan 81€ kolmeenkymmeneen
Semman lounaslippuun, Tomi kannattaa, budjetoidaan.

20. Hankinnat
Ei uusia hankintoja tällä kertaa.

21. META
Tomi mainitsi avaimista ja niiden kanssa toimimisesta. Nio sanoo, että hänen pitäisi
koordinoida avaimet järkevästi edestakaisin. Mirva sanoi lähettäneensä juuri viestiä
TEK:ille Kännyyn liittyen. Tomi ilmoittaa kokoustaneensa kolme tuntia nyt.

22. Seuraava kokous
Nio ehdottaa seuraavan kokouksen Doodlettamista noin kahden viikon päähän.

23. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri päätti kokouksen kello 17.22.

Liitteet
1. Kokouksen 7/21 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2021

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Nio Piri Juuso Kinnunen
Puheenjohtaja Sihteeri


