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Hallituksen kokous 11/2021
Aika: 4.8. kello 18.15
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
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x(Liittyi kohdassa 7.)

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri avasi kokouksen ajassa 18.15

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

3. Sihteerin valinta
Valitaan sihteeriksi Juuso Kinnunen.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Nio mainitsee ylimääräisestä nimestä listassa, poistetaan.
Hyväksytään kokouksen 10/21 pöytäkirja pöytäkirja nimen poiston jälkeen.

5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla:
Lisätään:
10e Fuksikeilaus, 10f haalarimerkkien ompelu, 10g baarihengailu, 10h lautapeli-ilta, 10k
syyskuun karaoke,
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18c afterlecture 15v, 18d Delta 45v
Siirretään muita tarpeen mukaan.

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Mikko kertoo kaikille suurena yllätyksenä, että hänellä on jäätelöä. Niolla on jäävettä.
Mikon mukaan se on melkeen sama asia, jos se on kermaista. Millalla on
makaronilaatikkoa, Juuso kuuli perunalaatikoksi.

7. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.

Nio mainitsee, että on vaikeaa liittyä jäseneksi, kun liittyminen toimii vain kasvotusten.
Nio kysyy pitäisikö toimia etänä ja tehdä jonkinlainen systeemi siihen. Milla kannattaa,
kunhan kuka vain ei voi mennä täyttämään, vedoten liittymiseen sisältyviin sääntöihin.
Nio mainitsee forms linkistä, että vastaavat tiedot kysyttäisiin muuta kautta ja
hallituslainen täyttäisi formssin uuden jäsenen puolesta. Milla sanoo, että kuulostaa
monimutkaiselta. Mikko kysyy, että miten tuo poikkeaa siitä, että täyttäisi itse. Nio sanoo,
että poistaa turhat vastaukset ja voidaan täyttää niiltä, jotka ovat jo maksaneet. Mirva
sanoo, että ohjeet voisi laittaa nettisivulle, olisi tarvittavat tiedot ja sähköposti mihin
lähettää. Milla sanoo, että tähän voisi liittää aina maksutodistuksen jäsenmaksusta. Jyri
kysyy, että saako Mikko koodattua ton verkkosivulle, voisi onnistua eventin muodossa.
Nio sanoo, että koko hoito voisi toimia eventtinä ja siinä ilmoittaa, että jäsenyys
hyväksytään, vasta kun jäsenmaksu todettu. Milla sanoo, että hän joutuisi käymään
kaikki läpi käsin. Nio sanoo, että todennäköisesti livenä liitetään iso osa, joka vähentäisi
jäsenmaksujen tarkistamista. Milla sanoo, että pitäisi tulla ilmoitus säpöön. Mirva sanoo,
että eventtin on helppo kirjoittaa teksti siitä, että laittaa säpöä rahikselle, jos haluaa
joutavoittaa prosessia. Mikko sanoo, että on mahdollista laittaa sähköposti-ilmoitus
tapahtuman liittyjistä, ilmeisesti koskee kaikkia tapahtumia. Nio kysyy, kuka kirjoittaisi
tapahtuman. Mirva kirjoittaa, ja kysyy, että tehdäänkö tapahtuma heti, vai siinä
vaiheessa, kun ei voitaisi liittää kasvotusten. Mikon mielestä voisi luoda viikko/kaksi
syksyn alun jälkeen.

8. Sektorien kuulumiset
Kulttuurivaliokunnalla ilmeisesti ollut kesänaloitus jee-jee juttu, josta ei oltu tiedotettu
kunnolla. Rahishommista ilmeisesti yksi lasku puuttuu kirjanpidosta.

Nettisivuille rekisteröityy pari bottia viikossa, jotka Mikko poistelee.
Tiedottajalta, listalla paljon spämmiä.
TEK on edelleen olemassa ja voi hyvin.

9. Fuksit
Enni mainitsee, että vopas lähetetty uusille opiskelijoille. Enni tapaa tutoreita viimeistään
ensi viikolla. Nio kysyy, ollaanko saatu infoa varaslähtöpiknikistä fukseille. Ennin
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mielestä ei ole saatu. Alla tietää varmuudella. Nio kysyy voiko Enni selvittää, että onko
mennyt tieto ja jos ei, niin ottaa laitoksiin yhteyttä, jotta voisi ilmoittaa fukseille piknikistä.
Enni hoitaa ja ilmoittelee menestyksestä. Nio kysyy missä kunnossa fuksipassi on. Enni
ei ole miettinyt passia, mutta miettinee ensi viikolla. Enni ja Mikko katselevat ja pohtivat
fuksipassia läpi miettien ominaisuuksia ja tehtäviä. Nio sanoo, että hallituslaiset voisivat
lähettää Ennille hyviä ideoita fuksipassiin.

10. Tapahtumat
a. Kesätapaaminen

Tapaaminen oli ja meni. Oli ihan jees, oli ihan hauskaa, eikä vakavia tapahtunut.
Porukkaa oli yllättävän paljon. Enimmillään ollut samaa määrää, kuin normaalisti
kesätapaamisissa. Loppusiivous mennyt hyvin ja toistaiseksi ei ole tullut
palautetta mökin kunnosta jälkikäteen.

b. Varaslähtöpiknik
Varaslähtöpiknik 22.8 klo 18 alkaen perinteisesti Mattilanniemessä. Tutorien
kanssa pitää sopia tutorien osuudesta. Valmistaudutaan jäsenten liittymiseen.
Varmistetaan, että fuksit tietävät tapahtumasta.

c. Fuksivisa
Tapahtuma ma 23.8 klo 18.00, visailu tapahtuisi piknikkinä Seminaarinmäellä.
Visaosuuden yms.jälkeen siirryttäisiin Sohviin noin klo 20.00 johon voisi saapua
vanhojakin opiskelijoita.

d. Fuksikaraoke
Karaoke ti 24.8 Resinassa perinteisesti.

e. Fuksikeilaus
Keilaus to 26.8. Hollywood Bowlingissa. Kysytään alennuksia kaikesta
mahdollisesta.

f. Haalarimerkkien ompelu
Pe 27.8. lähinnä vanhoille suunniteltu. Jos yliopisto auki, niin Origolla, jos ei
mahdollista niin Discordissa.

g. Baarihengailu
Baarihengailun pointtina esitellä fukseille ajanvietto ideaa illoille, joissa ei ole
ohjelmaa. Ideana olisi käydä istumassa baareissa noin klo 18-20. Paikalla olisi
hallituslaisia ja Ynnä porukkaa, johon fukseille olisi helppoa tulla yksille
tutustumaan muihin opiskelijoihin ja baareihin. Milla kysyy, onko
koronarajoitukset huomioitu, ja että voisiko näitä järjestää muuallakin kuin
baareissa. Mirva sanoo, että jos keksitään muita hyviä paikkoja, niin voisi
ehdottaa. Pointtina oli kumminkin päästä näkemään muita ihmisiä. Milla ehdottaa
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puistoja ja vastaavia, esimerkiksi piknikkien merkeissä. Mirva mainitsee, että niitä
on tulossa jo paljon. Enni sanoo, että tapahtumat varmaankin toteutettavissa
terasseilla, kun paikkojen terassit ovat isoja. Milla epäilee, että muut ainejärjestöt
voivat tehdä samaa, jolloin voi olla paljon tungosta, ja jos toteutetaan niin
pyritään pitämään jäsenistö terassilla. Mirva mainitsee, että jos baari olisi tupaten
täynnä, niin voisi olla tunkeutumatta. Erika kysyy, että pitäisikö ottaa joidenkin
näiden tilalle puistoja. Nio uskoo, että on ihmisiä, jotka eivät halua tulla baareihin,
jonka takia voisi olla hyvä. Mirva sanoo, että tapahtumia on jo muutenkin niin
monta pinkik muodossa, että tuntuuko liialta, jos istutaan joka kerta ulkona. Enni
on pohtinut samaa ja huomauttaa, että voi olla kylmääkin. Mirva pohtii, että
eventissä voisi sanoa, lähdetään johonkin baariin istumaan, mutta kokoonnutaan
baarin edessä. Jos baari täysi niin mentäisiin mini kaupunkikierrokselle tai
muuhun korvaavaan paikkaan.

Päivämäärät:
pe 27.8 Hemingway
ti 31.8 Teerenpeli
ke 1.9. Revolution/venn
pe 3.9 Onni pub

Sara kysyy, että voisiko baarikierroksen järjestää siten, että ei käytäisi kaikissa
baareissa samana iltana, vaan kierrettäisiin baarit monen illan aikana. Milla
kannattaa koronatilanteen takia. Philson sanoo, että olisi hyvä jakaa porukkaa,
eikä yhtenä isona porukkana. Enni mainitsee, että baarikierros on Matlu
tapahtuma joten ei olla mietitty.

h. Lautapeli-ilta
Ma 30.8, tapahtumapaikasta tapsatiimi ei ole vielä tarkemmin päättänyt.
Nanosaunaa pohdittu ja jos ei pääse, niin metallille. Mirva kysyy mielipidettä
tapahtumapaikkaa koskien. Milla sanoo, että mahdollisimman tilava. Milla miettii,
että kannattaako nanosaunalle edes yrittää sen ahtauden takia. Nanosauna on
maksuton ja metalli maksaa. Mirva sanoo, että olisi ainoa sisällä järjestettävä
tapahtuma ja jos maksaa, niin ei välttämättä haittaa. Jyri huomauttaa, että vujut
ovat myös tulossa. Nio kysyy, että tietääkö kukaan, että miten varauksen
metallille voi perua ja miten saa rahoja takaisin. Nio sanoo, että voi kysyä
varaamisen yhteydessä. Milla huomauttaa, että yliopistolla voi olla rajoitukset
yliopiston tilojen kanssa.

i. Fuksisauna
To 2.9 perinteiseen tapaan sisällön puolesta. Tapahtumapaikkana on kaksi
mahdollisuutta, joihin Mirva haluaa mielipidettä hallitukselta. Perinteisesti ollut
Kaijalanniemellä, mutta viime vuonna pidettiin Mattilanniemellä läffän kanssa.
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Mirva kysyy, että yritetäänkö perinteistä Kaijjalanniemen saunaa vai
suunnitellaanko suoraan tapahtuma Mattilanniemeen. Enni lisäsi, että jos
päädyttäisiin Kaijjalanniemeen, niin Ynnä jakaisi busseihin päästyään maskeja ja
käsidesiä. Aino sanoo, että jos vaihtaminen on helppoa Kaijjalainniemestä
Mattilanniemeen niin voisi yrittää. Mirva mainitsee, että siinä on myös bussien
varaaminen, josta syntyisi ylimääräisiä kustannuksia ja liikkuvia osia. Millan
mielestä säästetään kuluissa ja olisi turvallisempaa järjestää suoraan
Mattilanniemeen. Nio sanoo, että olisi helpompaa suoraan Mattilanniemeen ja
bussien sekä saunatilan peruminen voisi olla hankalaa. Philson kysyy, että
minkälaiset tilat on käytössä Mattilanniemessä. Nio sanoo, että jossain
alakerrassa on jotkut henkilökunnan tilat, jotka mahdollisesti voisivat olla meidän
käytössä. Mirva sanoo, että tapsamiitissä pohdittu, että kun tuo läffän niin voisi
tehdä jotain pressusysteemejä pukutiloiksi. Rannassa myös jotain pukutiloja.
Mirva mainitsee, että sää voi pilata tapahtuman, mutta läffä on lämmin. Mirva
pohtii myös onko suihkujen puute paha, kun voi käydä uimassa. Jyri sanoo, että
jos tilapalveluilta kysyy suihkuja käyttöön, niin ei saa. Jyri mainitsee, että
Mattilanniemen uimaranta ollut poissa käytöstä. Milla muistelee, että käyttökielto
ei ollut pitkäikäinen. Nio mainitsee, että ei käynyt omassa fuksisaunassa
saunassa, ja eventissä voi myös mainita, että sauna ei ole koko tapahtuman
pointti. Erika mainitsee, että Mattilanniemeen on helppo tulla. Mirva mainitsee,
että itse piti todella paljon Mattilanniemen fuksisaunasta viime vuonna. Nio kysyy
onko vielä kommentteja, johon Sara lisää, että kun on yksi vuosiryhmä, jotka
eivät ole päässeet oikein käymään tapahtumissa, niin Mattilanniemeen voisi tulla
toisen vuoden opiskelijat. Nio ehdottaa, että pidetään tapahtuma
Mattilanniemessä, Laura kannattaa, hyväksytään.

Fuksisaunassa on perinteisesti ollut Olvijuoksu. Mirva kysyy, että halutaanko
pitää coronajuoksu fuksisaunassa. Nio kysyy paljonko mennyt rahaa viime
vuonna. Nio kysyy, että onko pullojen ja meemiarvoisen coronan rahallinen arvo
tarpeellista. Viime vuonna budjetoitu 117,19€ coronaan. Mirva ehdottaa, että
pelattaisiin kolmen hengen joukkueilla ja kuudella pullolla joukkue. Nio sanoo,
että vuonna 19 budetoitu noin 210€ olvijuoksuun ja tarjoiluihin. Mirvan mielestä,
ei tarvitsisi hirveästi tuosta noin 115€:stä kaventaa. Milla sanoo, että 115€ on ok
määrä budjetoida. Nio luottaa, että coronan hinta ei ole noussut. Nio ehdottaa,
että hankitaan coronaa 42 lasipulloa coronajuoksuun. Millan mukaan keljosta saa
satasella 42 pulloa.
Joukkueina olisi alustavasti:
Matikan fuksit, fysiikan fuksit, tilaston fuksit, matikan opefuksit, tuutorit, hallitus,
dinosaurukset.

j. Syyskauden avajaiset
To 2.9 ilmeisesti Escape varattuna ja voidaan vetää rahaa ihmisiltä, jotka haluaa
Esciin. Nio kysyy onko ollut puhetta muiden järjestöjen kanssa. Mirvan mukaan ei
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ole ollut. Mirva pohtii, että onko tilanne sellainen, että voidaan lähteä
järjestämään bileitä escissä ja perua niitä tarvittaessa. Millan mielestä
mahdollisesti, ei mielellään muita järjestöjä mukaan. Jyri pohtii Escapen
aukioloaikoja tuolloin. Mirva pohtii myös voiko silloin edes periä maksuja
sisäänpääsystä. Milla sanoo, että jos mennään, niin olisi kiva saada tuloja ovelta.
Ennin mielestä olisi hyvä järjestää, kun ravintoloita rajoitetaan rajusti ja voitaisiin
mennä rajoitusten mukaan myös tukeakseen Esciä. Nion mielestä ei ole järkevää
perua ja selvitellään tilannetta Esciltä.

k. Syyskuun karaoke
Ti 7.9 Resinassa.

l. Baarikierros
Ajoitettu ke 8.9. Käyty läpi keväällä matlutapaamisessa. Matlujen kanssa ei ole
kokoustettu tapahtuman kohtalosta. Mirva kysyy hallituksen mielipidettä
tapahtumasta. Nio mainitsee aiemmasta kommentista hajauttamiseen liittyen
baarihengailukohdassa. Sara tarkentaa, että idea siinä oli että, mentäisiin Ynnän
porukalla ja baarihengailu olisi baarikierroksen tyylinen mutta jokaiselle baarille
oma päivä. Enni mainitsee, että järjestämisen kannalta voi olla hankalaa, ei
välttämättä haluta lähteä useampana iltana viikossa baariin. Sara pohtii, että ei
olisi kaikki samaan aikaan baarissa ja aikaisemmin ollut kaikki baarit täpösen
täynnä. Philson miettii, että jos porukkaa hajaannuttaisi maksimissaan
kymmenen hengen porukkaan ja porukka olisi eri baareissa samana
kellonaikana. Nion mielestä vetäjäryhmiä olisi useampia. Milla pohtii, että
vähentääkö osallistujia jos hajautetaan. Milla pohtii, että jos käytäisiin vielä
pienemmillä porukoilla ja käytäisiin parina päivänä muutamassa baarissa. Milla
mainitsee, että jos olisi raskasta järjestäjille, niin rajoittaisi baarien määrää. Enni
ehdottaa, että jos ryhmäkoot olisi noin kymmenen ja baarimäärää piennettäisiin.
Mirva mainitsee, että jos ryhmäkokoja pienennetään, niin ryhmiä tulee todella
paljon ja pitäisi käydä vain muutamassa baarissa niin tuleeko siitä hankalaa.
Mirva miettii, että jos jäsenistössä on varovaisia ihmisiä koronan suhteen, niin voi
olla mielekkäämpää jos yhtenä päivänä olisi vain yksi baari. Erittäin pienillä
ryhmillä pitäisi olla todella monta hallituslaista vapaana yhtenä tiettynä päivänä
perinteisellä kierroksella. Millan mielestä voisi harkita baarikierroksen
järjestämistä jos tilanne paranee myöhemmin tulevaisuudessa. Nio pohtii
konsensuksen olevan yksittäisten baarien puolella. Enni kysyy, että vastustaako
porukka baarihengailua, kun ei vastustettu muita baaritapahtumia. Milla sanoo,
että ei varsinaisesti ollut vastustusta, vaan haluaa käydä koronaturvallisuuden
läpi. Mikko mainitsee, että kaikki eivät välttämättä halua mennä baariin ja muita
vaihtoehtoja pitäisi olla tarjolla.

m. Muut
Mirva sanoo, että fuksisuunnistusta suunniteltu 30-31.8, joka olisi samantyylinen
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vappusuunnistukseen. Ideana on se, että toteutettaisiin tutorlähtöisesti. Nio
kysyy, että onko palkintoja mietitty. Mirva sanoo, että mahdollisesti ruokalippu
osallistumisesta, mutta on avoinna muille ehdotuksille. Nio sanoo, että jos tämä
on tutorlähtöinen niin ei osallistujat välttämättä osaa miettiä edes palkintoa. Mikko
mainitsee, että tämä menee hyvin kampusalueen tutustumiseen. Mirva kokoaa
yleisen mielipiteen palkintojen vastaiseksi.

Kaukaisessa tulevaisuudessa tulossa fuksisitsit, joista Mirva kysyy, että
halutaanko järjestää ne Emilen kanssa vai pelkästään Ynnän kesken. Sara
kysyy, että onko Esciltä kysytty heidän käytäntöä. Saran mielestä voisi ihan hyvin
järjestää yhteistyössä, mutta pohtii mahtuuko tarpeeksi ihmisiä. Philsonin
mielestä voisi alustavasti lähteä omalla porukalla. Nio kallistuu yksin pidettäväksi,
mutta kyseltäisiin Esciltä ja Emileltä asiasta. Jyrin mielestä ratkaseva tekijä on
sitsauskapasiteetti ja ilman sitä ei voi pohtia muita asioita. Mirva kysyy, että jos
mahtuu parisataa ihmistä niin onko meidän mielestä turvallista järjestää. Jyrin
mielestä on. Nio ei ole poissulkemassa tätä vaihtoehtoa. Mirvan mukaan Emile
olisi valmis. Mirvaa pelottaa ajatus yhteissitseistä koronan puitteissa. Enni pohtii,
että syyskuun kuluessa Ynnäläiset saavat rokotteen toista annosta, jolloin tilanne
paranee. Milla pohtii, että riittääkö rokotteet tilanteen parantamiseen ja onko
parempi perua, kun säästettäisiin järjestäviltä tahoilta paljon aikaa ja vaivaa.
Mirva kysyy, että jos päätetään yhteistyön puolesta ja tilanne pahenee, niin mitkä
on käytännön keinot muuttaa sitsejä. Onko ne vain osallistujien karsiminen, vai
jotain muuta. Mirva ehdottaa, että järjestetään sitsit vain Ynnän kesken, jolloin
saataisiin reilusti Ynnäläisiä sitsaamaan. Jyri tekee vastaehdoituksen, jossa
lähdettäisiin järjestämään sitsejä Emilen kanssa, jos Escin sitsauskapasiteetti
sen sallii. Mirva kysyy Jyriltä rajaa henkilöihin. Jyri haluaa sata, eli 50 Ynnäläistä.
Nio sanoo, että normaali ollut Escillä enintään 120 henkilöä ja vähintään 50.
Viime fuksisitseillä ollut 84 varausta kaiken kaikkiaan sisältäen styrolit. Mikko
tarkentaa että viime vuonna ollut 57 henkilöä. Mirva pohtii haluavatko toisen
vuoden opiskelijat tulla tapahtumaan. Mikko kannattaa Jyrin ehdotusta. Aino
kannattaa Ynnän kesken. Nio haluaa varmistaa, että onko Jyrin ehdotus, että jos
mahtuu sata tai yli sitsaajaa niin järjestettäisiin yhteistyössä Emilen kanssa. Jyri
sanoo kyllä. Järjestettiin alustava emojiäänestys asiasta ääniä yksin sitsaamiselle
tuli 7 ja Emilen kanssa sitsaamiselle tuli 5, tyhjiä 0. Päätetään järjestää yksin.
Mirva pohtii, että voidaan järjestää sitsit Emilen kanssa muulloin koronatilanteen
salliessa.

Mirva pahoittelee, että tapahtumaosioon kului runsaasti aikaa.

11. Hv-mökki
Tapahtuu 13-15.8 nykyisen hallituksen voimin. Mökki on varattuna.

12. Liikunta
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Erika ei ole käynyt katsomassa liikuntavastaavan sähköpostia eikä tiedä vuorojen
varaamisesta. Erika miettinyt jos perinteisiä vuoroja ei voi varata, niin voisiko järjestää
jotain ulkopelailuja/lenkkejä tai vastaavaa. Keväällä piti olla liikuntabingo, mutta Erika
miettinyt että järjestäisi sen syksyllä. Nio mainitsee, että kun saadaan fuksit, niin fukseja
ja muita voi ohjata discordin urheilukanavalle.

13. Toimikunnat
a. Vujutoimikunta

Nio sanoo, että ilmeisesti ei järjestetä vujuja syyskuussa. Toimikunnan
puheenjohtaja on ilmaissut aikeensa jättäytyä toimikunnan puheenjohtajuudesta.
Enni sanoo, että näitä voi miettiä sitten kun tietää tarkemmin vujujen
päivämäärää. Aino ja Laura sanovat että joku olisi puhunut kesätapaamisessa
puheenjohtajuudesta. Mirvan mielestä korvaavaa puheenjohtajaa olisi hyvä
lähteä etsimään.

b. Muut
Approtoimikunta ei ole tehnyt mitään toistaiseksi. Onni on kysynyt pidettäisiinkö
approja syksyllä. Millan, Mirvan ja Jyrin mielestä ei.

14. Sopoasiat
Hyvinvointikysely hallitukselle ei ole edennyt Saran lomailujen takia. Tulee piakkoin.
Sopokahveja/piknikkiä ei ole toistaiseksi mietitty.

Niolle tullut JYY:ltä viestiä Ynnän epävirallisehkoon Whatsapp ryhmään liittyen.
Kyseisessä ryhmässä käyty viestintä on koettu loukkaavaksi. Ryhmään on lähetetty
Breivikin sanoja, jotka on koettu loukkaaviksi. Milla pohtii pitäisikö ryhmässä sanoa, että
on tullut mainintaa JYY:ltä asiasta. Milla pohtii, että eskaloituuko tilanne tästä. Nio
ehdottaa, että laittaa viestiä ryhmään ja sanoo, että on ylitetty raja. Mirva kannattaa
mainitsemisesta asiasta. Millan mielestä vaikka ryhmä ei ole virallisesti Ynnän, meidän
olisi hyvä kantaa jonkinlaista vastuuta ja olla valmiina puolustamaan hyvää ilmapiiriä
kaikille ja puuttumaan siihen jos joku on sitä vastaan. Lauran mielestä asia on vähän
sama kun olisi yleisesti vain Ynnäläisten kesken häirintää.

15. Kopoasiat
Sara mainitsee kuormittavuuskyselystä ja pidetään iltakoulua asiasta.
Milla pohtii laitoksella harjotteluista, että heille voisi laittaa tiedoitusta asiasta.

16. KV-asiat
Ei tullut KV vastaavan tietoon KV asioita. KV vastaava selvittää tuleeko vaihtareita.

17. Yrityssuhteet
a. Haalarit

Yritysvastaava hoitanee haalareita kiireensä mukaan. Olisi hyvä jos saataisiin
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sovitushaalarit varaslähtöpiknikille. Reimanilta tullut alustavaa kiinnostusta
sponsorointiin.

b. Muut
Ei muita yrityssuhde asioita.

18. Edustukset
a. TiTOL 20v

20-21.11. ilmoittautuminen ei ole ilmeisesti vielä auennut.

b. Epsilon 50+1v
Ilmoittautuminen alkanut. Vujut 9-10.10 Joensuussa. Hallitus saanut kutsun
kahdelle hintaan 80€ henkilö. Jyri kysyy onko betonia vielä olemassa. Mikko
muistelee, että yhden pullon voisi vielä saada valettua jäljellä olevista betoneista.
Jyri pohtii betonisäkkiin investointia. Nio kysyy onko kiinnostuneita lähtijöitä ja
ilmoittaa itsensä halukkaaksi. Mirva ja Aino ilmoittavat alustavaa halukkuutta.
Päätetään Nio ja Mirva edustajiksi. Milla haluaa muistuttaa, että pidetään
ympäristöstrategia mielessä. Jyri ehdottaa että budjetoidaan 20€ molemmille
lippuihin ja 20€ vujulahjaan. Milla, Mikko ja Aino kannattavat, hyväksytään.

c. Afterlecture 15v
Vujut 11-12.9. Kutsukin on ilmeisesti saatukin. Jyri korjaa, että virallista kutsua ei
ole saatu.

d. Delta 45v
Virallista kutsua ei ole vielä saatu. Ajankohta 6.11.

e. Muut
Ei muita edustuksia.

19. Sauna
Sauna oli liikenteessä juhannuksena. Nio muistelee, että ollaan mietitty läffää Hv mökille
mutta Tomin puuttuessa ei lisättävää. Talvirenkaitakin pitää ruveta miettimään piakkoin.

20. Budjetoinnit
Kymmenellä eurolla ostettu beerpong tarvikkeita. Nio ehdottaa, että budjetoidaan 8,97€
beerpong kamoihin. Mirva kannattaa, hyväksytään.
Milla mainitsee, että Ynnän tilille tullut Paypalilta 40€ tuntematon maksu. Maksu selvisi.
Mikko mainitsee, että ynna.fi domainia ei ole vielä maksettu ja se vanhenee tämän kuun
lopussa. Milla muistelee maksaneensa sen. Nio ehdoittaa että budjetoidaan 18,60€
ynna.fi domainiin, kannatettiin, hyväksyttiin.

21. Hankinnat
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Jyri pohtii autoa läffän siirtämiseen. Talousarvio ei jousta tähän.

22. META
Mikko pohtii domainin laskun muodostamista.

23. Seuraava kokous
Nio ehdottaa kokousta orientaatiota edeltävällä viikolla, Milla ja Jyri ainakin kannattavat.
Pidetään seuraava kokous 16.8. klo 18.15 alkaen.

24. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri päätti kokouksen kello 21.20.

Liitteet
1. Kokouksen X/21 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2021

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Nio Piri Juuso Kinnunen
Puheenjohtaja Sihteeri


