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Hallituksen kokous 10/2021
Aika: 27.5. 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(saapui kohdassa 8.)
-
x
-
x
-

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 kokouksen 9/21 pöytäkirja muutoksitta.

5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista muutoksitta.

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Mirva sanoo että taas jääkiekon MM-kisat. Mikko ilmoittaa että hänellä on
karpalokinuskijäätelöä ja pääsykokeet on kivat. Niolla on hedelmäkarkkeja ja Tomilla
nälkä. Jyri pohtii että tuleeko uusi Sisu versio. Tulee tänään. Saavutettavuuden pitäisi
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parantua. Milla kysyy, mistä löytyy Sisun patch notet.

7. Jäsenet
Hyväksytään 1 uusi jäsen, liite 1

Milla pohtii jäsenmaksun perimistä etänä. Henkilö ei ole liittynyt etänä, jäsenmaksu
hoidettu.

8. Sektorien kuulumiset
Mirva sanoo, että TEK vastaava käynyt tykin kanssa lounaalla, hoidettu tutor taskuja ja
vöiden tilausta, TEK infoa ja TEK teetättää TEK -vastaavalle periytyvää jääkiekkopaitaa.

Mikko ilmoittaa, että nettisivut on tallella, ei ole kerennyt tarkistaa, että pyörivätkö ne.

9. Fuksit
Nio haluaa pohtia syksyn asioita. Nio kysellyt laitoksilta fuksiviikkojen suunnitelmia ja
fysiikalta tullut exceliä. Voppaan vastuu syrrellä, fuksivastaavan ja tuutorien esittelyt
pitää hoitaa, fuksivastaava hoitanee.

10. Tapahtumat
a. Merkkien jako

Mirva kertoo, että merkkien jako suoritettu ja jokaisena päivänä haettiin merkkejä.
Yli puolet merkeistä ja ruokalipuista haettu. Listat henkilöistä toimistolla syksyä
varten. Konsepti oli toimiva yleisesti.

b. Kesätapaaminen
Mökki varattu, peruminen onnistuu, pyysivät ilmoittamaan mahdollisimman
aikaisin perumistapauksissa. Nio pohtii, että jäsenistölle olisi hyvä saada infoa
nopeasti. Mirva pohtii eventin luomista ja sähköpostin lähettämistä. Tapahtuma
30.7. - 1.8.

c. Muut
Nio kysyy vappusuunnistuksen lapuista, Mirva muistelee, että ei ole näkynyt.
Mirva pohtii, missä vaiheessa Resinan karaokeiltoja pitäisi katsoa. Mirva kysyy,
pitäisikö järjestää perinteisiä kuun ensimmäisen tiistain karaokeja kesällä
koronan salliessa. Nion mielestä suositusten puitteessa kesällä voisi järjestää,
kun kesällä vielä vähemmän väkeä kuin muulloin. Sara kysyy, onko karaokekielto
vielä voimassa, voi laulaa omalta paikaltaan. Jyri sanoo, että jos tilanne sallii niin
voi, Sara samaa mieltä Jyrin kanssa. Mirva sanoo, että keskustellaan
Whatsapissa tarvittaessa.

11. Hv-mökki
Varattu 13-15.8. Tänä vuonna paikalle tulisi näillä näkymin vain nykyinen hallitus.
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Nio pohtii, että perinteisesti HV mökillä tarjoilut on maksanut Ynnä. Nio miettii, että kun
tapahtuma pidetään yhteisöllisempänä tapahtumana, niin pidetäänkö tarjoilu Ynnän
piikissä vai maksaako Ynnä vain mökin. Millan mielestä vain mökki, koska vähemmän
tapahtumia, eikä ole koulutusta. Jyri miettii perinteistä jallupulloa. Nio miettii, että Ynnä
voi myös maksaa mökin lisäksi jallupullon. Milla ja Mikko kannattavat vain mökkiä. Jyri ja
Laura kannattavat Jallupulloa mökin lisäksi. Alustavan emojiäänestyksen perusteella 5
ääntä pelkälle mökille, 3 ääntä jallupullolle mökin lisäksi ja yhden tyhjän äänen. Ynnä
maksaa pelkän mökin.

12. Liikunta
Nio olettaa, että liikunnalle ei kuulu mitään. Tämä perustuu liikuntavastaavan läsnäolon
puutteeseen.

13. Toimikunnat
Vujutoimikunnalla piti olla kokous tälläviikolla. Ilmeisesti kokous maanantaina ensi
viikolla.

14. Sopoasiat
Tomi sanoo, että viime halkossa keskusteltiin sopokahveista. Ei pidetä tässä kuussa
sopovastaavien kiireistä johtuen. Kesällä järjestetään näillä näkymin sopokahveja tai
-piknikkejä Hallituksen hyvinvointikyseilystä infoa piakkoin. Sara sanoo, että oli
hyvinvointivaliokunnan kokouksessa, kysynyt YTHS maksun hoitamisesta, pyritään
saamaan ilmoittautumisen oheen fukseille.

15. Kopoasiat
Jyri sanoo, että analysoidaan kuormittavuuskyselyn tuloksia. Iltakoulua aiheesta
todennäköisesti ensi viikolla. Jyri doodlettelee ajankohtaa tarkemmin piakkoin.

16. KV-asiat
Ei uutisia tänne tänään.

17. Yrityssuhteet
Hallitushupparit saapuneet, toimistolla haettavissa kun maksanut. Nio muistuttaa, että
maksaessa käyttäkää viitenumeroa. Muratalle kysytty tarkempaa infoa excuun liittyen.
Esc oli tyytyväinen kun otettiin logo ilman sponsorointia. Tomi aloittaa haalarisponsorien
etsimisen piakkoin. Sara haluaisi sponsorointia excuun Muratalta, ilman sponsorointia ei
mitään järkeä järjestää.

18. Edustukset
Sähköpostiin tullut alustavat päivämäärät: After Lecturen 15v vujut 11-12.9 ja Delta ry
45v vujut 6.11.

19. Sauna
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Nio kysyy, tietääkö kukaan saunan kuulumisia. Tomi kysyy tuleeko HV mökille Läffää.
Nio sanoo, jos saadaan kuskattua, niin mikä ettei. Milla sanoo, että eilen Läffä ollut
paikallaan. Nio sanoo, että ylistön parkkipaikasta puhuttu Jodelissa ja siinä mainittu
Läffä. Jos Läffän haluaa HV mökille pitää tarkistaa myös ajokunto yms.

20. Budjetoinnit
Milla ehdoittaa jälkibudjetointia 492,16€ hallitushuppareihin, Jyri kannattaa, hyväksytään.
Nio ehdoittaa, että budjetoidaan 260€ kesätapaamisen mökkivuokraan ja 260€ Hv mökin
mökkivuokraan, Milla kannattaa, hyväksytään.

21. Hankinnat
Jyri kysyy saadaanko teltta. Nio kysyy, onko tarvetta. Mirva kysyy pitääkö ehdottaa
jäätelökonetta.

22. META
Nio kieltää hankintakeskustelut. Jyri ehdottaa, että palataan budjetointeihin ja
budjetoidaan jaloviinapullo, ei palattu. Mirva sanoo, että hänen kandivaiheen viimeinen
työselostus mennyt läpi.

23. Seuraava kokous
Nio ehdottaa, että voitaisiin pitää kesätaukoa ja katsotaan seuraavaa halkoa tarpeen
mukaan “syssymmällä”, Jyri kannattaa ja toimitaan näin.

24. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri päätti kokouksen kello 16.58.

Liitteet
1. Uudet jäsenet ajalta 5.5.-27.5.2021
2. Kokouksen 10/21 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2021

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Nio Piri Juuso Kinnunen
Puheenjohtaja Sihteeri


