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Hallituksen kokous 8/2021
Aika: 20.4. 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
Juho Reiman

Puheenjohtaja
Sihteeri

x tai -
x
x
x
x
x (saapui kohdassa 9.)
x
x
x
-
x
x (saapui kohdassa 5.)
x
x (saapui kohdassa 5.)
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 pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirja 7/21 muutoksitta.

5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla:
Lisätään kohta 9 merkkien jakaminen ja kohta 12 Discordin säännöt.
Siirretään muita kohtia tarpeen mukaan.

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Mirva ilmoittaa että siellä on kesä. Milla on eri mieltä koska on nähnyt tänään lunta. Milla
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avautuu Jyväskylän kaupungin rokotusjärjestelyistä. Jyri ilmoittaa, että VAPPU ON
JATKUNUT! Tomi on päässyt jakamaan munkkeja ja simaa Janon standilla.

7. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.

8. Sektorien kuulumiset
Milla on käynyt toimistolla. Laskut on maksettu, uusia laskuja ei näkynyt ja kirjanpidon
Milla hoitanee ensi viikolla kuntoon.

9. Merkkien jakaminen
Kyseessä siis koronaohjus-, aktiivifuksi- ja tapahtumien palkinnoiksi annetut merkit.
Mirva ehdottaa että pari henkilöä ottaa sen hoitaakseen. Idea on, että ottaisivat tarpeet
Mattilanniemen nurmikkoalueelle, josta asianomaiset voisivat hakea merkkinsä. Enni
ilmoittautuu vapaaehtoiseksi. Jyri huomauttaa, että pitää tehdä excel taulukko, josta
varmistaa maksaneet, Milla ilmoittaa hoitavansa. Mirva tekenee listan
palkintomerkkihenkilöistä. Mirva ottaa vastuun jakelun käytännön järjestelyistä. Milla
huomauttaa, että jäsenistölle voisi ilmoittaa jakelun alustavista ajankohdista. Mirva kysyy
voiko laittaa ASAP, kyllä voi. Mikko kysyy aktiivifuksideadlinestä, katsotaan kohdassa 10.

10. Fuksit
Nio sanoo, että fuksipassin voisi laittaa kiinni, sillon kun aloitetaan merkkien jakaminen.
Mikko huomauttaa, että alustavasti oli aikaa vappuun asti. Kukaan ei ilmeisesti ole
pyytänyt mitään pariin kuukauteen. Mirva kysyy, onko vapputapahtumista tarjolla pisteitä,
ei ole. Nio ehdottaa viimeiseksi päiväksi 1.5. Jyri kysyy, voiko palkintomerkin
tapahtumasta korvata koronaohjusmerkillä, ei voi. Tomi kysyy kuuluuko kehy merkki, ei
kuulu.

11. Tapahtumat
a. Haalarimerkkien ompeluilta

Oli viime perjantaina. Jyri mainitsee, että paikalla ei ollut muita ompelijoita, kun
Jyri.

b. Wappu
i. Wappuetkot beerpong

Tänään, käsitelty aikaisemmin.

ii. Vabpun juomapeli-ilta
Käsitelty aikaisemmin.

iii. Kevätkokouksen jatkot
Käsitelty aikaisemmin.
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iv. Etävappusitsit
Käsitelty aikaisemmin.

v. Koko ynnä kokkaa wapusimat
Käsitelty aikaisemmin.

vi. Vapbusuunnistus
Ruokaliput pitää ostaa. Mirva ehdottaa, että Nio ostaa.
Enni kysyy, onko toimistolla nippusiteitä/vast jolla voisi sitoa rasteja. Mirva
sanoo, että siellä on huonoa narua. Mirva ehdottaa, että samalla kun Nio
käy ostamassa ruokalippuja ostettaisiin samalla jotain kiinnitykseen
soveltuvaa. Mirva ehdottaa, että budjetoidaan 20€ kiinnitystarvikkeisiin,
budjetoidaan Nion kannattaessa. Enni pyytää apua laminointiin ja
kiinnitystouhuihin, Mirva ja Nio auttanee. Mirva kysyy arviota
suunnistuksen ajallisesta kestosta. Rasteja on 10, ja Enni käynyt
kiertämässä rastipaikat. Enni sanoo, että noin tunti.

vii. Wabbun lautapeli-ilta
Käsitelty aikaisemmin.

viii. Etäwabuappro
Kuusi rastia, lähtöpaikka lounaispuistossa ja jatkot Escissä. Muuten
käsitelty aikaisemmin.

ix. Koko Ynnä kokkaa vapueväät
Käsitelty aikaisemmin.

x. Etäkirkkopuistopiknik
Käsitelty aikaisemmin.

xi. Etäharjupiknik
Käsitelty aikaisemmin.

c. Muut
Matlu tasting tänään, johon Ynnäläiset ei ilmeisesti osallistu.
25.4 sunnuntaina Matlu Among Us turnaus.

Escille laitettu viestiä kevään 2022 bilepäivistä, kaikki varattu Ynnälle ja Esc
ottanee yhteyttä mahdollisimman pian.
Varatut päivät:
ke 26.1.2022 sitsit
ke 9.3.2022 sitsit
ke 6.4.2022 Ynnän approt
ke 20.4.2022 vappuetkot
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12. Discordin säännöt
Jyri kysyy, tarvitseeko sääntöjä tarkentaa kyseenalaisten huumeiden osalta. Enni sanoo,
että menee häiritsevän käytöksen piiriin. Mikko puoltaa ja sanoo, että ei tarvitse
huumeita mainita erikseen ja säännöt voisi olla ei häirintää tai häiritsevää käytöstä. Nio
ilmoittaa, että ei tarvitse ottaa suoraan kantaa huumeiden käyttöön. Aino kysyy
tarvitseeko tarkentaa sääntöjä epäkunnioittavasta käytöksestä ihmisryhmiä kohtaan.
Tarkennetaan sääntöihin:
- Ei häiritsevää käytöstä
- Ei häirintää minkään etnisyyteen, uskontoon, sukupuoleen, seksuaalisuuteen tai
muuhun ihmisen ominaisuuteen liittyen

13. Liikunta
Ei uusia liikunta-asioita. Liikuntabingo on vaiheessa.

14. Toimikunnat
a. Kännytoimikunta

Känny löytyy Drivestä. Odotellaan vielä TEK:in settejä. Muilta osin pitäisi olla
valmis. Tavoite oli olla valmis 23.4 mennessä, johon se näillä näkymin keretään.
Philson kysyy missä tiedostomuodossa se laitetaan verkkosivuille, pdf. Philson
kysyy voiko Mikko siirtää sen sivuille, voi. Philson kysyy, että voidaanko luvata
yhteen Kännyn tehtävään palkinnoksi Ynnän haalarimerkkiä, voidaan. Nio kysyy
miten mainostetaan. Viikkotiedotteessa on, Instagram ja Facebook voisivat olla
sopivia alustoja. Enni mainitsee, että tästä voisi tehdä oman Instagram julkaisun.
Philson kysyy, voidaanko julkaista Känny klo 12.00, voidaan.

b. Muut
Ei muita toimikunta-asioita

15. Sopoasiat
Sopokahvit oli 17.4 lauantaina. Osallistujia oli muutamia ja mielenkiintoisia keskusteluja
käytiin.

16. Kopoasiat
Sivuhuomautuksena Sara sanoo, että kuormituskyselyyn on tullut nyt 100 vastausta.
Toisen vuoden fyysikoita voisi saada lisää.

17. KV-asiat
Ei KV-asioita.

18. Yrityssuhteet
a. Hallitushupparit

Tomi mainitsee, että ei osaa laskea milloin hupparit saapuu. Piakkoin kumminkin.
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Kaikki hupparit ovat vetoketjullisia.

b. Muut
Mirva kysyy, milloin Escin soppari pitää uusia, seuraavan vuoden puolella.

19. Sauna
Enni sanoo, että oli paikallaan. Talvirenkaiden uusimattomuus ja vaihtamattomuus ei
ilmennyt ongelmana.

20. Budjetoinnit
Milla ehdottaa, että jälkibudjetoidaan nettisivun ylläpitokustannuksiin 162,19€,
budjetoidaan. Milla kysyy, oliko vakuutusmaksut budjetoitu, on.

21. Hankinnat
Mirva ehdottaa jäätelökoneen hankkimista. Mikko kannattaa ja Jyri ehdottaa hattara-,
pirtelö- ja popcornkonetta, Mirva kannattaa. Tomi heittää vastaehdotuksen, että näitä ei
hankita, jota Nio ja Milla kannattaa. Mirva huomauttaa, että jäätelökone on vain 99€. Jyri
vetää ehdotuksensa takaisin.  Alustavan emoji -äänestyksen tulos meni tasan. Mirva
vetää ehdoituksen takaisin. Mikko kysyy, voidaanko nostaa epäluottamuslause Mirvaa
vastaan. Mirva perustelee toimiaan kätevyydellä ja koska ei ole kyvykäs voittamaan
vetää ehdoituksen. Jyri huomauttaa, että teknisesti ei voi nostaa epäluottamuslausetta
yhtä hallituslaista kohtaan.

22. META
Mirva sanoo, että Mirva on löytänyt Hesburgerin toimipisteen, jossa ei ole pirtelökonetta.
Kyseinen toimipiste on Sepässä.

Milla kysyy, onko Origolla käyty vähään aikaan. Paikalla oli joitain opiskelijoita. Milla
pohtii onko avaimia käytetty väärin. Mirva sanoo, että aikaisemmin käytyään Origolla
siellä oltiin käyty. Nio sanoo, että Jimiltä saadaan avaimet ainakin takaisin piakkoin. Milla
pohtii kahvinkeittimen siisteyttä ja mukien pesua. Milla pohtii, että syyllinen voisi pestä,
eikä hallituslainen. Mikko pohtii, että voitaisiin kysyä asiasta Jimiltä ja huomauttaa, että
tilaa ei edes saisi käyttää tällä hetkellä.

Tomi kysyy, että jos Ynnälle ei hankita jäätelökonetta, niin voisiko Mirva hankkia oman.

Nio kysyy, velan Kauppakadun approille hoitamisesta. Ilmeisesti Ynnällä on noin 1500€
velka. Nio kysyy, että onko halukkaita selvittämään milloin yhdistysten velat vanhenevat.
Nio kysyy Mikkoa, hoitaa.

Philson sanoo, että ei pääsekään toiminnantarkastajaksi kevätkokoukseen, Enni korvaa.

Enni kysyy Escin VIP -lipuista hallitukselle, Nio ei usko asian olevan ongelma.
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23. Seuraava kokous
Nio ehdottaa päiväksi 3.5, 5.5, tai 7.5. Pidetään seuraava kokous 5.5.2021 klo 16.15.

24. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri päätti kokouksen kello 17.35 tantolla pöytään lyöden.

Liitteet
1. Kokouksen 8/21 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2021

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Nio Piri Juuso Kinnunen
Puheenjohtaja Sihteeri


