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Hallituksen kokous 13/2021
Aika: 1.9. kello 14.15
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(poistui kohdassa 20.)
-
x
x
x
x
x
x
x

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri avasi kokouksen ajassa 14.15.

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

3. Sihteerin valinta
Valitaan sihteeriksi Juuso Kinnunen.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirja 12/21 muutoksitta.

5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista muutoksitta/seuraavilla muutoksilla.
Listätään seuraavat kohdat:
10 q fuksikastajaiset
10 r fuksiaiset
10 s fuksisitsit
10 t ynnän beerpong
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10u matlu beerpong
17e syrinx 50v

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Nio on surullinen kun hänellä ei ole jäätelöä. Mikolla on jäätelöä näin kaikille suurella
yllätyksellä. Millalla ja Niolla on kokista. Erikalla on jäätelöä pakastimessa.

7. Jäsenet
Hyväksytään 74 jäsentä, Liite 1.
Mirva on miettinyt sähköistä liittymistä.

8. Sektorien kuulumiset
Kaikki laskut on maksettu. Kirjanpito ei ole vielä ajantasalla tulostusvaikeuksien takia.
Kulttuurille ei kuulu mitään.

Loimu kokoustanut tapahtumatiimin kanssa. Yhteistyötä tiivistetään, Loimu tullee
tarjoamaan makkaraa yms tapahtumiin, Loimu tulee pitämään rastin fuksiaisiin.
Whatsapp ryhmä luotu Loimun kanssa.

TEK tekee aktiivista ajatustyötä, TEK:iä esitellään todennäköisesti sivuaineinfossa.

Kahvinkeittokulttuuri kehittynyt pisteeseen, jossa virallinen kahvinkeittäjä on toiminut
henkilökohtaisena kahvin tarjoilijana.

Juuri saapuneen tiedon mukaan nettisivut ovat olemassa.

9. Fuksit
On fukseja, joka on mukavaa. Ennin mukaan fuksit olleet aktiivisia ja tutorointi pyörii
hyvin. Fuksipassia ei vielä kunnolla mainostettu. Mainostetaan joko kuluvalla tai
seuraavalla viikolla. Mikko miettinyt, että fuksipassista voisi laittaa sähköpostia. Enni
miettinyt pitää Zoom kokousta aiheesta. Toistaiseksi noin kymmenen fuksia löytänyt
passin.

10. Tapahtumat
a. Varaslähtöpiknik

Oli sunnuntaina perinteiseen tapaan. Tapahtuma meni ja oli kivaa.

b. Fuksivisa
Oli, ei perinteiseen tapaan, speedfrending toimi hyvin. Visa pidettiin formssina.
Voittajajoukkue löytyi ja palkinto hankitaan tänään ja luovutetaan huomenna.
Mirva ehdottaa palkinnon budjetointia. Nio ehdottaa 12€ skumppapulloon, Mirva
kannattaa, hyväksytään.
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c. Among Us -ilta
Oli Discordissa. Serverille liittyi todella monta henkilöä. Tapahtumassa oli
porukkaa ja pelit saatiin pystyyn. Oli ilmeisesti ihan hauskaakin.

d. Ulkohöntsäily
Oli ulkona Mattilanniemessä. Ensin hallitusporukalla potkittiin palloa ja ihmisiä tuli
pikkuhiljaa lisää. Lopussa pelattiin kunnon futispeli, joka päättyi noin kahdeksaan
maaliin per joukkue.

e. Haalarimerkkien ompelu
Oli ja se saatiin pitkästäaikaa järjestää Origolla. Paikalla oli joku, joka ei ollut
koskaan ollut haalarimerkkien ompelussa. PJ korjasi myös ratkenneet haalarinsa.

f. Ynnä goes Sippulanniemen luontopolku
Oli ja ilmeisesti meni. Erikan mukaan tapahtuma meni hyvin ja luontopolku oli
kiva. Vain kerran meinattiin eksyä. Osallistujia 11. Aikaa kului noin 1,5h.

g. Fuksisuunnistus
On pistetty paikoilleen. Tämän viikon vielä vapaasti kuljettavana. Ilmeisesti
fukseja käynyt jo suunnistamassa.

h. Etälautapeli-ilta
Oli ja meni. Oli porukkaakin. Pelattiin Trivial pursuittia. Meni noin 2h ja
enimmillään saatiin kolme kakkupalaa yksittäiselle pelaajalle.

i. Ynnä goes frisbeegolf
Oli ja meni. Mentiin Kuokkalan radalle. Lainakiekkoja oli hyvä, että oli mukana.
Ynnä löysi yhden kiekon. Fukseja oli paikalla ja oli ihan hauskaakin. Voi lähteä
uudestaankin.

j. Skribbl.io -ilta
On tänään 1.9 klo 18 eteenpäin Discordissa, toivottavasti tulee porukkaa.

k. Fuksisauna
Huomenna 2.9 mattilanniemessä. Koronajuoksuun varattu 42 pulloa. Ilmeisesti
läffä tulossa paikalle.

l. Laajavuoren luontoretki
On sunnuntaina laajavuoressa. Siellä tavataan Rare-Mikko. Luultavasti kävellään
ja löydetään nuotiopaikka. Laajavuorella joku muu tapahtuma samaan aikaan.
Kysytään mihin he menevät ja suunnitellaan sen mukaan.

m. Syyskuun karaoke
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Tulee olemaan ti 14.9 Resinassa. Toivotaan että päästään ja olisi jeesjees kivaa.

n. Baarikierros
On ollut matlukokous ja matlujen kesken päätetty, että ei todellakaan järjestetä.

o. Matlupesisturnaus
On tulossa to 9.9 kampuksen kentällä. Kenttä varattu ja on maksuton. Loimu
tulee jakamaan lämmintä juotavaa ja makkaraa. Ilmeisesti varustekuluja tulee
25€ Ynnälle. Mirva ehdottaa budjetoimista, Nio kannattaa, hyväksytään.

p. Kyykkä
Kyykkätreenit to 16.9 kampuksen kentällä. Mirva ei tiedä onko varaus tehty.
Kenttä ilmainen ja kyykkäkamat löytyy. Loimu saattaa tulla tarjoilemaan.

q. Fuksikastajaiset
Ma 20.9 pointtina ulkotapahtuma, jossa pienissä ryhmissä viime vuoden fukseille
olisi vähän ekstraa. Haalarinkastajaiset olisi yhtenä rastina. Mahdollisesti
poisjääneistä tapahtumista rasteja. Suunnitelukokousta tulossa myöhemmin.
Loimu luvannut pitää rastia.

r. Fuksiaiset
Järjestetään ke 22.9 ulkona. Pyritään pitää mahdollisimman perinteiset fuksiaiset.
Kaikilla matluilla samana päivänä fuksiaiset, mutta erikseen. Loimu luvannnut
pitää rastia Ynnälle. Milla kysyy jatkoista. Mirvan mukaan ei virallisia jatkoja.
Suunnitelukokous ma 6.9 klo 16.15.

s. Fuksisitsit
Suunniteltu ke 29.9 Escissä samaan tapaan kuin viimevuonna. Ilmeisesti voi
pitää, pidetään silmällä pandemiatilannetta. Ideana pitää korostetuilla
turvatoimilla. Milla kysyy miten tämä on koronarajoitusten mukaista. Mirvan
mukaan 9.9 rajoitukset poistuu tai muuttuu. Jos rajoituksia, niin pitänee perua.
Toustiksi mietitty Jyriä ja lisätousteiksi Mirva ja Nio. Alla kertoo, että kaikilla ollut
tarhaikäisenä leikkejä, joissa kaikilla ollut unelma-ammatteja, kuten lääkäri tai
palomies. Ideana olisi, että pukeudutaan mahdollisimman geneerisesti lapsuuden
unelma-ammattiin, siten että se olisi helposti tunnistettavissa. Toivotaan, että
sitsit saadaan järjestettyä.

t. Ynnän beerpong
Pe 24.9 ulkona x-rakennuksen edustalla. Pointtina harjoitella Matlubeerpongia
varten. Tapahtumasta ilmoitettu Loimulle, joka saattaa tulla tarjoilemaan
maksuttomia asioita.

u. Matlu beerpong
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To 30.9 samaan tyyliin kuin Ynnän beerpong. Usealta järjestöltä tulossa pöytiä.
Loimu saattaa tulla tarjoilemaan.

v. Luonnontieteellinen jouluristeily
Yhteyshenkilön tiedot lähetetty ja odotetaan lisätietoa.

w. Muut
Sivuaineinfo tulossa 8.9 klo 16 Zoomissa. Tulossa matluja. Nio kysyy voiko ottaa
TEK:in sivuaineeksi. Linkki lähtee sähköpostissa.

Loimun työelämäsaunalle metallilla ei ole päivää. Aikaisintaan neljän viikon
päästä. Fyysikoille ja matemaatikoille eri saunat. Meidän pitää ilmoittaa
pelkästään päivämäärät ja Loimu hoitaa muut. Loimu maksanee molemmat
tilavuokrat kokonaan tai vähintään osan niistä.

Matlujen kanssa puhuttu matlusuursitseistä. Ne on alunperin aikataulutettu 20.10,
mutta muut matlut eivät haluaisi pitää näin nopeasti, vaan suunnitella
myöhemmälle. Matlut kysyy, että halutaanko vaihtaa meidän varaus jatkoille
Escissä marraskuussa matlusuursitseille. Nio miettii, että varauksen
muuttaminen on helppoa eikä sido meitä mihinkään. Infoillaan matlujen suuntaan
ja pohditaan suursitsejä marraskuulle.

Nio kysyy, kävikö kukaan JYY:n järjestöspektaakkelissa. Ei tunnustuksia.

11. Liikunta
Liikuntavuoroja ei vieläkään ole. Marraskuussa tulee ensivuoden vuorot varaukseen.
Ilmeisesti JYP opiskeilja-alennuksia tarjolla. Ständiä ilmeisti ehdotettu. Erika selvittää.
Liikuntabingotiedosto edelleen koskemattomana drivessä. Villinä ideana, kun ei ole
viikottaisia liikuntavuoroja, niin jos pitäsi yhteislähdöllä lenkkejä, Nion mukaan kuulostaa
idealta, jopa hyvältä.

12. Toimikunnat
a. Vujutoimikunta

Säpöä laitettu puheenjohtajapaikasta, johon ei vastattu. Nio kuullut juttua, että
Nea olisi lähdössä. Jyri varmistaa todeksi. Nio ehdottaa, että valitaan Nea
Marjavaara vujutoimikunnan puheenjohtajaksi, valitaan. Vanhat vujutoimikunnan
jäsenet hyväksytään jäseniksi. Nealle pitänee ilmoittaa asiasta, Jyri ilmoittaa.

b. Kännytoimikunta
Säpöä lähetetty, ja kokousta mietitty 7.9 discordissa. Viestissä tuotu esille uusien
tekijöiden etsimistä. Kokouksessa tarkoitus miettiä sisältöä ja julkaisuajankohtaa.
Ollaan oltu yhteydessä Onniin, ja mietitään juhlavuosijuttua. Philson toivoo, että
saataisiin paljon yhteistyökumppaneita kännyyn.
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c. Muut
Kohdalla ei varmaan tehdä mitään, mutta Niosta tuntui oudolta jättää kohta pois.

13. Sopoasiat
Sopokahvit 11.9. Pidetään alustavasti piknikkinä Mattilanniemessä, sadevarauksella
Discordissa.

14. Kopoasiat
a. Fysiikan kuormittavuuskysely

Uusin versio drivessä, johon muutettu tilastojen ulkoasua. Lähdetään viemään
laitokselle lähiaikoina.

b. Muut
Ainejärjestö listoille tullut hakua opiskelijaedustajatehtäviin. Säpön voisi välittää
ynnääjiin, Jyri välittää.

Matikalla kuormittavuuskysely alkaa olevan hyvällä mallilla ja Sara pitänee
iltakoulua asiasta. Sara kysynyt tulostussaldosta ja laitos ei tiedä asiasta.
Tulostus ilmeisesti rikki tällä hetkellä. Mikon mukaan ainut vaihtoehto on
muistitikku tulostimeen. Ilmeisesti ei ole opiskelijoille kerrottu. Ennin mukaan
uskomattoman huonosti hoidettu. “Se on yliopisto” -Nio.

15. KV-asiat
KV opiskelijoille lähetetty tervetulokirje. Ynnälle kolme vaihtaria ja 13 maisteriopiskelijaa.
Aino kysyy, halutaanko esittäytyä vaihtareille. Ainon puolesta voisi laittaa vain diat
yhteystietojen kanssa.

16. Yrityssuhteet
a. Haalarit

Nio päättelee, että Tomia ei ole saatu kiinni. Ei ole. Toivotaan, että Tomi on
hengissä ja Nion mukaan sovitushaalarien pitäisi olla matkalla.

b. Muut
Toivomme yrityssuhteiden ja Tomin hengissäoloa.

17. Edustukset
a. TiTOL 20v

Kutsusta ei tiedetty viimeksi ja ilmeisesti kutsua ei ole vielä tullut.

b. Epsilon 50+1v
Vujuja ei toistaiseksi peruttu.
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c. AfterLecture 15v
Vujut ilmeisesti lykätty määrittelemättömään ajankohtaan tulevaisuudessa.

d. Delta 45v
Nio ei muista kutsuista mitään.

e. Syrinx 50v
Nio nähnyt kutsun. Vuosijuhla la 6.11 ja 7.11 sillis. Silliksellä on läffä nykyisellä
tiedolla. Hintaa 100€ ja kutsu kahdelle. Nio kysyy halukkaita. Aino ilmoittautuu
vapaaehtoiseksi. Nion mukaan on vielä jonkin verran aikaa miettiä. Nio ehdottaa,
että budjetoidaan 20€ Ainon illalliskorttiin ja 20€ lahjaan, Jyri kannattaa. Läffä
annetaan kustannusvapaasti lahjana sillikselle.

f. Muut
Ei muita edustuksia toistaiseksi.

18. Sauna
Syrren sillikselle sauna luvattu. Nio tulkitsee, että meille sopii, että läffä on koko viikon
JYY:n saunatapahtumassa. Läffä siirretty parkkisrempan seasta. Terveisiä tullut, että
läffän ovi laho ja homeessa. Siitarin vinkki ottaa Miikka Harjuun yhteyttä. Allan mukaan
läffä ylistön parkkiksen asfalttialueella. Allaa häiritsee, että hän ei ole nähnyt läffää koko
viikkoon.

19. Budjetoinnit
Ei uusia budjetointeja toistaiseksi.

20. Hankinnat
Origolla voisi olla taukojumppavälineitä. Jumppavälineet muutaman euron kappale.
Mirva kysyy, halutaanko hommata jumppavälineitä. Milla kysyy, miten säilytetään ja
tarvitseeko olla Ynnän hankinta vai kysytäänkö yliopistolta. Milla ehdottaa, että
kokeillaan yliopistoa ensiksi maksajaksi. Liikuntavastaava kysyy kuminauhoja,
käsipainoja, tennispalloja yms. molemmilta laitoksilta.

21. META
Tapahtumien käsittely kesti yhteensä 34:38:79.

Nio bongannut edellisestä kokouksesta Discordin ja telegramin mainostamista ynnääjiin.
Nio ehdottaa nakittamista tapsatiimille. Mirva haluaa nakittaa tiedottajalle. Kysytään
kokouksen jälkeen.

Erika unohti liikuntakohtaan, että säpoa tullut että maanantaina 13.9 klo 10-11 olisi
jonkinlainen etäpalaveri jossakin liittyen liikuntaan ja hyvinvointiin ainejärjestöille. Ideana
olisi kehittää korkeakoululiikuntaa. Vapaaehtoiset voivat liittyä halutessaan.
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22. Seuraava kokous
Nio doodlettaa seuraavaa kokousta piakkoin.

23. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri päätti kokouksen kello 15.39.

Liitteet
1. Uudet jäsenet ajalta 27.5.-1.9.2021
2. Kokouksen 13/21 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2021

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Nio Piri Juuso Kinnunen
Puheenjohtaja Sihteeri


