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Hallituksen kokous 14/2021
Aika: 15.9. 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

Sihteeri
Puheenjohtaja

x tai -
x
x
x(saapui kohdassa 8.)
x
x
x(saapui kohdassa 11g.)
x
x
x
x
x
x
-

1. Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtaja Jyri Kohvakka 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
Hyväksytään pöytäkirja 13/21 muutoksitta.

5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla.
Lisätään 11l Lokakuun karaoke ja siirretään muita kohtia tarpeen mukaan.

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Jyri toimii puheenjohtajana, kun puheenjohtajan äänihuulet ovat heikot. Mikko kysyy mitä
syötävää hänellä on, ei ole jätskiä vaan ranskalaisia ja lihapullia. Erikalla on jätskiä. Sara
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hehkuttaa, että tilastotiede on ratkomossa! Jyri on valmistunut luonnontieteiden
kandidaatiksi tällä päivämäärällä.

7. Jäsenet
Hyväksytään 2 jäsentä, Liite 1.

8. Sektorien kuulumiset
TEK:kiin liittynyt monta uutta jäsentä. Tapahtumakoordinaattori sanoo hukanneensa
pienen muistilappusen mihin kirjoittanut pinkoodin Ynnän korttiin.

Philson mainitsee, että säpölistat eivät toimi kunnolla. Jos tarvitsee listoille, niin pitäisi
ohjata lähtökohtaisesti tiedottajalle. Mikko mainitsee, että jos huomaa ongelmia, niin
kannattaa laittaa ilmoitus ongelmista, että tulee painetta muutokseen yliopiston
suuntaan.

Nettisivuilla kuulemma ollut ongelmia tapahtumailmoittautumiseen liittyen, jotkin
muutokset eivät tule välittömästi. Ilmeisesti ongelma ei ole meidän käsissä.

Kulttuurivaliokunta oli, mutta vastaava ei käynyt.

Aino käynyt KV-valiokunnassa.

9. Hallituksen työjärjestys
Jyri mainitsee, että esityslista on virallisesti asialista. Jyri ehdoittaa muotoiluksi:
“1§
Kokouskutsu Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Hänen ollessaan
estynyt tai esteellinen kokouksen kutsuu koolle varapuheenjohtaja. Kutsu kokoukseen ja
kokouksen asialista on toimitettava hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään kolmea
päivää ennen kokousta. Lisäksi kokouksen asialista on laitettava yhdistyksen nettisivuille
vähintään kolmea päivää ennen kokousta.”
Milla kysyy vaatiiko järjestökokousta. Jyrin mukaan voidaan tehdä muutoksia jos
kahdessa peräkkäisessä kokouksessa saadaan yli ⅔ enemmistö. Päätetään tämän
kokouksen perusteella muotoilu tämänlaiseksi.

10. Fuksit
Ei uutta asiaa toistaiseksi.

11. Tapahtumat
a. Skribbl.io -ilta

Oli meni ja meni ihan jeesjees, voidaan pitää jatkossakin.

b. Fuksisauna
Oli ja meni, Mattilanniemessä. Meni ihan hyvin, oli koronajuoksu ja fuksivisan
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palkinto jaettiin. Tutorien kisailusta jaettiin myös jokin palkinto. Läffässäkin oli
hyvin porukkaa.

c. Laajavuoren luontoretki
Oli ja meni. Oli porukkaa ja hauska kävellä. Laavussa saatiin tuli puolen tunnin
jälkeen ja makkaraakin paistettiin. Paikalla oli 13 osallistujaa.

d. Matlupesisturnaus
Oli, siellä oli hauskaa, Ynnältä saatiin joukkue ja porukkaa oli todella monta.
Linkki voitti, Ynnä ja Radi eivät päässeet yhteisymmärrykseen kolmossiasta.
Loimu oli paikalla tarjoamassa maksutonta tavaraa.

e. Syyskuun karaoke
Oli ja meni. Kuulemma oli hyvin porukkaa ja hauskaakin. Allan mukaan oli vähän
ikävää kun porukka lähti aikasin jatkoille.

f. Kyykkätreenit
Tulossa 16.9 kampuksen kentällä. Kyykkäkamat tulossa ja toivottavasti saadaan
porukkaa. Kenttien merkkaaminen kysymysmerkki nurmikentällä. Erika ehdottaa,
että merkitsemisen voisi toteuttaa ostamalla oransseja liikuntatötsiä. Niillä voisi
olla hyötykäyttöä myöhemminkin. Nio kysyy hinta-arviota. Milla kysyy, onko
katsottu JYY:ltä lainatavaroista, turhaa hankkia jos voi lainata. Erika käy
tarkistamassa. Ei ole JYY:llä. Mirvan mukaan Kärkkäisellä 50kpl 25€. Milla kysyy
voiko hankkia muualta kuin Kärkkäiseltä. XXL:ssä 35€ tai 10kpl 9€. Milla ei halua
Kärkkäiseltä, kun se on epäeettinen yritys. Millan ehdotus saa kannatusta. Jyri
kysyy riittääkö 10kpl. Mirvan mukaan ei. Jyri ehdottaa 20kpl. Saran mukaan
Seppälän Prismassa 40kpl 14.95€. Mirvan mukaan ne olisi loppu. Jyri sanoo, että
ne olisi verkkosivujen mukaan saatavilla. Jyri ehdottaa, että budjetoidaan 15€
merkkikiekkosettiin, kannatetaan ja hyväksytään.

g. Fuksikastajaiset
Tulossa ma 20.9 Mattilanniemen alueella. Ensimmäisenä tukkihumala, ja siitä
lähtee varioitu versio fuksiaisista. Erikan mukaan olisi pulmapäättelyrasti, johon
haluttaisiin käyttää kyykkiä. Erika kysyy, voiko meidän kyykkiä käyttää rastiin.
Tähän tarvitsisi myös jesaria hankkia. Erika sanoo, että tarvittaisiin pari rullaa.
Motonetissä 6€ rullalta. Jyri ehdottaa, että budjetoidaan 12€ jesariin. Sara miettii
pilaako tämä kyykkiä. Maalarinteippi voisi olla parempi idea. Jyri miettii, pitäisikö
hankkia maalarinteippiä. Erikan mukaan maalarinteippi maksaisi 4€ 50 metriä.
Jyri ehdottaa, että budjetoidaan 8€ maalarinteippiin, Juuso kannattaa,
hyväksytään. Alustakin tarvittaisiin, väriliituja ehdoitettu, joita pitäisi hankkia.
Pressut saattaisivat tahmaantua teipistä. Biltemassa olisi 20kpl asfalttiliituja 3€.
Vaarana on se, että sataa. Mikon mukaan sääennuste näyttää hyvältä. Milla
mainitsee, että niille voi olla muutakin käyttöä, esim ruutuhyppelyilta. Jyri
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ehdottaa, että budjetoidaan 3€ liituihin, Erika kannattaa, hyväksytään.
Kertakäyttömukeja tarvitaan beerpong rastille. Samoja mukeja voi käyttää
muissakin tapahtumissa. Jyri kysyy, montako mukia tarvitaan. Ilmeisesti ei
tarvitse hankkia. Erika miettii pingispalloja. Alla sanoo, että ei tarvitse
pingispalloja. Erika kysyy, onko OK jos Onni pitää läffässä haalarinkastajaiset.
Läffää ei tarvitsisi siirtää. Jyrin mielestä on. Erika kysyy, haluaako joku tulla
kiertelemään ja olemaan ns ensiapuvastaavana. Mikko lupautuu. Mikko kysyy,
että voiko saada lainaan termarin Jyriltä. Kyllä saa :). Jyri kysyy, tarvitseeko
mehua hankkia. Mirva mainitsee, että pitäisi hankkia mehua holittomille.
Toimistossa kuulemma antiikkisia glögejä tai vastaavaa. Tomin mielestä voisi
varalta budjetoida. Jyri kysyy paljonko tarvitsisi budjetoida. Mirva kysyy riittääkö
yksi tiiviste. Varmaankin riittää. Fuksiaisiin tarvitsee myös mehua. Jyri ehdottaa,
että budjetoidaan 8€ mehuihin, kannatetaan ja budjetoidaan. Mikko kysyy
kertakäyttömukeista mehulle. Mirvan mukaan varastolla saattaa olla antiikkisia
kertakäyttöastioita. Nio varmistaa, että pieniä mukeja on.

h. Fuksiaiset
Ke 22.9 vähän perinteisemmät fuksiaiset. Lähtö Mattilanniemestä kaupungille
päin. Tukkihumalalla aloitetaan. Rasteja tulossa 14kpl. Rastit perinteisesti ympäri
kaupunkia. Oikein perinteiset fuksiaiset tulossa. Jyri ehdottaa, että budjetoidaan
haalarimerkkeihin 92.96€, Mirva kannattaa, hyväksytään.

i. Ynnän beerpong
Tulossa pe 24.9 x-rakennuksen katoksessa. Beerpongia extreme olosuhteissa.
Beerpongia pelataan Ynnän huojuvilla pöydillä ja tuulessa. Mukeja tarvitaan
ilmeisesti lisää. Pallojakin voisi varmuuden vuoksi ostaa lisää. Mirva ehdottaa
yhtä pallosettiä. Prismassa saisi 6kpl palloja 3€, Jyri ehdottaa budjetointia, Juuso
kannattaa, hyväksytään. Mukeja saisi 30kpl 3€. Meillä pitäisi Mirvan mukaan olla
60kpl mukeja varastossa. Mirvan mielestä ei tarvita lisää.

j. Fuksisitsit
Tulossa ke 29.9 Lipunmyynti aloitettu maanantaina, kaikki liput ilmeisesti mennyt.
Mirva miettii, että kun rajoitukset höllentyneet, pitäisikö sitsipaikkamäärää lisätä.
Nyt 85 paikkaa. Jyri kysyy, onko Esciltä tullut tietoa, että voiko lisätä, tulee
huomenna. Mirva kysyy hallituksen mielipidettä paikkamäärästä. Philson kysyy,
paljonko ollut perinteisesti. Jyrin mukaan noin 120 henkilöä. Mirva miettii, että
voisi laittaa 120 henkilöä rajaksi sitseille. Mikon mielestä voisi olla hyvä. Mikon
mukaan muutama ongelma ollut ilmoittautumisessa. Mirva käy korjaamassa
ilmoittautumiset. Millan mielestä kun ei ole rajoituksia ja koronatilanne ilmeisesti
hyvä, niin miksi ei. Kaikki halukkaat pääsisivät näin mukaan. Milla huomauttaa,
että fuksipaikkojen määrää ei pidä nostaa yli fuksien määrän. Mirva miettii, jos
nostaisi paikkamäärää 110:neen ja siinä olisi 76 fuksipaikkaa, 34 vanhuspaikkaa.
Mirva miettii, jos nostettaisiin vain fuksipaikkojen määrää. Vanhuksia ilmeisesti
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jäämässä pois, mutta pointtina on se, että olisi paljon fukseja. Jyri pohtii
kakkosvuotisien halua sitsata. Mirva miettii, että kuukauden päästä mahdollisesti
seuraavat sitsit, johon pääsee vanhuksetkin. Millan mukaan toisen vuoden
opiskelijat saattavat jäädä ilman lippua ja vanhuslippujen nostaminen olisi hyvä
taloudellinen päätös ja yleisesti olisi mukavaa kun vanhukset pääsisivät. Mirva
miettii, että onko tarvetta rajottaa vanhuspaikkoja hirveästi. Mirva miettii
monellako vanhuspaikkoja nostettaisiin. Jyrin mielestä vanhuspaikkoja voisi
nostaa kymmenellä, siten että vanhuspaikkoja olisi 45. Nio ehdottaa, että
paikkoja olisi 76 fukseille, 44 vanhuksille. Tämä tietenkin kunhan se sopii Escille.
Jos Escille ei käy tämä määrä, niin priorisoidaan lähtökohtaisesti fuksipaikkoja.
Jyri miettii rankkujen budjetointia. Mirvan mukaan Esciltä voisi ostaa minttupullon.
Jyri kysyy budjetointia rankkuihin, Mirva miettii, paljonko tarvitaan maitoa ja
kauramaitoa. Tomin mukaan sitruunamehu ja kauramaito hyytyy. Jyri ehdottaa,
että budjetoidaan 10€ maitoihin ja sitruunamehuun, Tomi kannattaa,
hyväksytään. Minttupullo tulee ilmeisesti sitsilaskun mukana. Nio ehdottaa, että
budjetoidaan sitsien kanssa, tehdään näin.

k. Matlu beerpong
Tulee to 30.9, paikaksi vaihdettu ravintola Uno. Ennakkoilmottautuminen Ynnän
sivujen kautta. 4 joukkuetta per ainejärjestö ja sitten pidetään tietenkin turnaus.
Toivotaan, että radi ei tuo mitään epämiellyttäviä pyykkitelineitä. Alla miettii
joiltain muilta lainaamista. Pyykkitelineillä ei voi oikein pompunkautta heittää.
Philson sanoo, että kokemuksesta ei hyviä. Raahataan Ynnän pöydät mukana.
Alla miettii, että onko Unossa pöytiä.

l. Lokakuun karaoke
Tulossa ti 5.10 Resinassa. Tuskallisen pohdinnan jälkeen muistettiin, että
tiistaikaraoket on juttu.

m. Työelämäsaunat
Loimun työelämäsaunat siirretty ti 12.10 ja ke 13.10. Loimulle on ilmotettu ja
metalli varataan huomenna. Tiedotus alkaa, kun tiedetään yksityiskohtia
tarkemmin. Loimu luvannut maksaa 75% tilavuokrista. Lasku lopuista Ynnälle.
Ynnä maksaa metallille ja Loimu maksaa Ynnälle. Jyri ehdottaa, että
budjetoidaan työelämäsaunan kustannuksiin 600€, Mirva kannattaa,
hyväksytään.

n. IntegraatioFest
Kutsu saapunut. Tulossa 12-14 marraskuuta Helsingissä Matrixin järjestämänä.
Jyri miettii vastuuta. Meidän päässä varmaan kevyet ilmottautumissysteemit.
Bussitkin ilmeisesti saattaa tarvita. 2018 tehty eventti jossa ilmoitettu hintoja ja
yleistä informaatiota. Mirva toteaa, että tapahtumatiimin pitää ottaa vastuulleen.
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o. Luonnontieteellinen jouluristeily
Tulossa 2-3 joulukuuta. Ilmoittautuminen alkaa ensiviikon keskiviikkona.
Maanantaina tiedetään paikkamäärät ja tiistaina tarkemmat tiedot. Jyri ehdottaa,
että budjetoidaan 22000€ jouluristeilyyn, Mirva sanoo, että hyi että mikä summa,
Juuso ja Mirva kannattaa, kaikki bussit, hytit yms tulee Ynnän kautta,
hyväksytään. Maksun eräpäivä 30.9 15% koko summasta. Tiedotusta voi laittaa
menemään. Tuplis mainittu. Radikaali hoitaa tuplista. Philson miettii, että
paljonko se vie normilipuista, Tuo lisää. Jouluristeilyllä tuplislaiset ja muut
jouluristeilijät.

p. Muut
Escissä istuessa tullut linkin edustaja ehdottamaan yhteissitsejä. Mirva
ilmoittanut, että meillä on yksi sitsipäivä varattu Escissä 20.10, joka oli matlu
suursitsivaraus. Mirva kysyy halutaanko pitää yhteissitsit linkin kanssa silloin.
Philson kannattaa. Nio huomauttaa, että jos Elinan mielestä ok, niin kannattaa.
Alla miettii, että onko Elinan kanssa epäselvyyttä kommunikaatiossa sitseistä.
Kysytään Escin mielipidettä. Mirva kysyy, onko hallitukselle ok. Jyri toteaa, että
kootusti hallitus myötämielinen. Tomi kysyy kapasiteettia. Mirva toteaa, että Escin
kapasiteetin tultua mietitään.

12. Liikunta
Erika oli maanantaina palaverissa korkeakoululiikuntaan liittyen. Kokouksessa käsitelty
mm:
Kun etäluentoja paljon, niin voisi olla kerran päivässä taukoliikuntahetkeä. Erika kysyy
hallituksen mielipidettä. Nio ja Mikko kannattaa ideaa. Erika lähtee kehittelemään ideaa.
Lenkkejä, ulkokuntosaleja voisi hyödyntää tai porrastreeniä. Milla miettii, että ulkosalit voi
olla epämiellyttäviä isommalla porukalla, ennemmin näyttää niitä lenkeillä. Erika pohtii
asiaa eteenpäin.
Kokouksen pääponttina oli se, että korkeakoululiikunta laittaa kyselyä siitä, että
minkälaista liikuntaa halutaan. He kysyivät onko ok laittaa meidän säpolistalle, Jyrin
mielestä on.
Kokouksessa esiteltiin urheilukatsomoideaa. Ideana kokoontua katsomaan peliä
joukolla. Kysytty, että halutaanko olla mukana järjestämässä tai mainostamassa. Millan
mielestä ainakin voisi mainostaa jäsenistölle, mutta ehkä ei vastuuta. Erika kysyy
haluaako joku järjestää. Milla sanoo, että voisi järjestää E-urheilukatsomoita.

Jyri kysyy taukojumppavälineitä, Erika selvittää. Otetaan kartiot liikuntabudjetista.

13. Edustajistovaalit
Ilmeisesti JYY haluaa, että jaetaan materiaalia, Jyri olettaa, että on ok jakaa kanavilla.
Materiaalissa hyvä mainita kaikki tärkeä informaatio. Enni hoitaa mainostamista Ynnän
kanavilla. Jyri miettii vaalimerkkien tilannetta ja jakamista. Jyri haluaa jakaa
äänestäneille. Merkkejä on toimistossa. Jyri miettii halutaanko järjestää
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yhteisäänestyksiä. Millan mielestä jos joku jaksaa niin olisi hyvä järjestää, ja ne voivat
lisätä äänestysintoa. Pohditaan tarkemmin kun äänestys lähenee.

Jyri kysyy luonnontieteilijoiden tukeminen vaalivuonna. Perinteisesti annettu 100€
luonnontieteilijöidne vaalitoimintaan. Millan mielestä yksinkertainen vaihtoehto olisi pitää
yhdistyksen kokous budjeitoimista varten. Milla varmistaa JYY:ltä tarkempia tietoja.

14. Toimikunnat
a. Vujutoimikunta

Erika sanoo, että kokouksessa puhuttu aikataulutuksista, sponssipaketeista,
puhuttu uusien jäsenien rekrystä. Myös puhuttu siitä, että pitää hankkia paljon
enemmän sponsseja kun 50v. Kutsuista myös sovittu dedikset. Ilmoittautumisten
aukeaminen mietitty. Kutsu lähtee 8.11 ja kutsuvierasimo päättyy  8.12, jolloin
9.12 tai 10.12 saataisiin jäsenistöilmo auki. Save the date deadline 4.10.

b. Kännytoimikunta
Kännytoimikunta kokoustanut ja yksi uusi jäsen. Mietitty julkaisuaikatauluksi
15.11. tavoite valmiiksi 11.11. Päätetty että pelkästään digiversiona ja käytetään
samaa alustaa kuin aikaisemmin. Toistaiseksi budjetti 0€. Sisältöön pitkälti
samaa, kuin viime kerralla. Erikseen mietitty fuksiosiota ja vujuosiota. Philson
kysyy jouluristeilyosiota. Jyrin mukaan siinä voisi olla jotain. Seuraava kokous
perjantaina klo 17.15. Philson toivoo, että hallituslaisia tulisi paikalle. Mirva
toivoo, että kokouksista voisi muistuttaa vaikka hallituschatissä.

c. Muut
Ei muita toimikunta-asioita toistaiseksi.

15. Sopoasiat
Hyvinvointivaliokunnassa käyty. Sopokahvit sujuivat hyvin. Pidettiin discordissa. Säpoon
tullut kyselyä ainejärjestöjen yhdenvertaisuudesta vammasiin liittyen. Sara vastailee.

16. Kopoasiat
Fysiikan puolella raportti viety laitoksen johdolle. Laitos suunnittelee uudistusta
laboratoriopetukseen. Laitos lupautunut lukea sen huolellisesti ja käymään dialogia
meidän kanssa.

17. KV-asiat
Aino kirjoittanut tervetulokirjeen KV ihmisille ja on lähtettänyt/lähettää englanninkielisen
version nimenhuutodiaesityksestä. Yksi kv opiskelija kysynyt haalarien ostosta, ohjattu
kyselemään origolla.

18. Yrityssuhteet
a. Haalarit
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Haalarisovitushaalarit tulleet. Sponssitilanne toistaiseksi sama, kuin viime
vuonna. Tomi hoputtelee vielä Valmettia sponssista. Tomi yrittää vielä lisää
sponsseja. Nio kysyy onko Dosecoa kysytty, Tomi kysyy. Saralla hatara
mielikuva, että he eivät lähde sponsorointeihin. Millalla heidän sponssi
haalareissa. Tähän mennessä 27 tilausta, joista 2 tiltin haalareita. Haalaritarjous
sama kuin viime vuonna Turun haalarituotteista. Otetaan se.

b. Muut
Tomi lähtenyt uusimaan nettisivusponsseja. Alkuvuodesta Muratalla ollut
kiinnostusta excuista. Tomi kysyy onko järkevää järjestää tässä vaiheessa
excuja. Milla miettii, että Helsinkiin päin tuntuu oudolta. Millan mielestä jos alue
on samassa koronatilanteessa, kuin Jyväskylä. Nion mielestä aikataulu tiukka
syksyllä, joten kevät voisi olla parempi.

19. Edustukset
a. TiTOL 20v

Edelleenkään ei tullut kutsua. Toivotaan, että ei johdu säpolistaongelmista.

b. Epsilon 50+1v
Vujuja ei toistaiseksi peruttu. Mirva ja Nio lähdössä. Lasku pitää maksaa
maanantaihin mennessä.

c. AfterLecture 15v
Vujut siirtyvät alkuvuoteen 2022.

d. Delta 45v
Ei kutsua toistaiseksi kantautunut Jyrin silmiin.

e. Syrinx 50v
Aino lähtee edustamaan.

f. Hyeena 45v
Kutsu tullut 27.11 Kuopiossa. Kutsu kahdelle hinnalla 90€ per henkilö. Ilmo
päättyy 30.9. Jyri ja Nio ovat kiinnostuneita. Millan mielestä voisi olla perinteinen
summa, Mikko ja Mirva kannattavat. Milla ehdottaa, että budjetoidaan 20€
lahjaan ja 20€ Niolle ja 20€ Jyrille molemmille illalliskorttiin, Mirva kannatta,
hyväksytään.

g. JYY 86&87v
Tulossa 23.10. Ynnälle ei tullut varsinaisesti kutsua. Ilmeisesti Ynnälle ei tule
varsinaisesti kutsua vaan kutsu kaikille JYY:läisille. Jyri kysyy, onko kukaan
aikeissa lähteä vujuille. Ilmeisesti ei toistaiseksi.
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h. Muut
Ei muita edustuksia toistaiseksi.

20. Sauna
Läffä on ollut suosittu syksyllä. Ovi toivottavasti korjattu. Siitarilta pitää selvittää kenelle
velkaa ja paljonko. Läffä pitäisi saada talkoilla edustuskuntoon. Tämän viikon perjantaina
klo 16 jälkeen tai lauantaina (aamu)päivällä. Sovitaan lauantaille aamupäivällä. Nio
keskustelee Siitarin kanssa ja informoi asiasta.

21. Budjetoinnit
Tomin mukaan pitäisi budjetoida 26,24€ makujuomien valmistamiseen, Milla kannattaa,
budjetoidaan. Mirvan mukaan viimeiset tunnit Unon varauksesta
matlubeerpongturnaukseen on maksullisia ja Ynnän osuus 50€. Jyri ehdoittaa sen
budjetoimista, Mirva ja Milla kannattavat, hyväksytään. Tomi kysyy, että huomenna
ollaan lähdössä hakemaan maitoa, että onko budjetoitu, on budjetoitu.

22. Hankinnat
Ei uusia hankintoja toistaiseksi.

23. META
Erika ja Mirva vieneet kyykät varastoon. He haluaisivat siivota ja järjestää varaston. Milla
haluaa tietää milloin siivotaan että pääsee auttamaan. Alustavasti lauantaina 2.10. Enni
lupautuu auttamaan myös. Kaikki apukädet ovat tervetulleita. Mirva kysyy, että tietääkö
kukaan mistä saisi kätevästi imurin. Kysytään siivoojilta.
Mirva huomauttaa, että katsonut kaksi viikkoa vessassa olevaa hassunnäköistä
lankapalaa ja on huolestunut siivoamisen tasosta.

24. Seuraava kokous
Nio doodlettaa seuraavan kokouksen

25. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Jyri Kohvakka päätti kokouksen kello 20.49.

Liitteet
1. Uudet jäsenet ajalta 1.9.-15.9.2021
2. Kokouksen 14/21 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2021

Kokouksen puolesta
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