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Hallituksen kokous 15/2021
Aika: 1.10 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
Nea Marjavaara

Puheenjohtaja
Sihteeri

x
x
x
x
x
x
x
x (saapui kohdassa 11g)
x (saapui kohdassa 8.)
x
x
x (saapui kohdassa 11g)
x
x
Hallituksen ulkopuolinen jäsen(saapui kohdassa 12,
poistui kohdassa 13.b)

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
Hyväksytään pöytäkirja 14/21 seuraavilla muutoksilla:
Täsmennetään kohtaa 9 Jyrin ehdotuksen mukaisesti:
Kaikki läsnäolijat puolsivat Jyrin ehdottamaa muotoilua.

5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista muutoksitta.

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
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Mikolla on kananuudeliwokkia. Niolla puolukkamehua. Mirvalta pyyntö, että kirjataan,
että hänellä on mennyt ääni. Tomilla on kuollut olo. Juusollakin kuollut olo ollut päivällä.

7. Jäsenet
Hyväksytään 2 jäsentä, Liite 1.

8. Sektorien kuulumiset
Milla sanoo, että 5.10 on kulttuurivaliokunnan kokous, jossa ajattelee käydä.

Nio huomauttaa, että ympäristövaliokunnan kokous on 11.10.

Nettisivut on Mikon toteamuksen mukaan olemassa ja tapahtumasivulle on muutettu,
että se kertoo, montako paikkaa jäljellä ja montako varattuna. Myös lisätty alapalkkiin
tiedottajan säpo osoitteen, kun säpolistat vieläkin alhaalla.

9. Hallituksen työjärjestys
Sama, kuin edellisessä kokouksessa, työjärjestykseen muutos, että puhuttaisiin
esityslistasta, eikä asialistasta. Kaikki läsnäolijat kannattivat ehdotusta.

10. Tapahtumat
a. Kyykkätreenit

Oli, kyykättiin ja fuksejakin oli.

b. Fuksikastajaiset
Oli ja meni, kukaan ei kuollut.

c. Fuksiaiset
Oli ja meni, kukaan ei täälläkään kai kuollut. Milla kommentoi, että olisi sietänyt
olla neljä lähtöä ja jos kymmenen tai yli rastia, pitäisi olla useampi lähtö.

d. Ynnän beerpong
Oli ja meni, oli pelaajia. Tapahtuma oli perjantaina.

e. Fuksisitsit
Oli ja meni, oli hyvin porukkaa ja hauskaakin oli. Järjestys säilyi pääsääntöisesti.
Porukkaa tuli paljon jatkoille ja siellä oli myös aallosta porukkaa. Nio kommentoi,
että porukka oli pukeutunut erinomaisesti teemaan.

f. Matlu beerpong
Oli ja meni, Ynnä voitti. Alku oli kaaosta, mutta lähti siitä hyvin rullaamaan,
ilmeisesti oltiin odotettu, että muut hoitaisivat enemmän.

g. Lokakuun karaoke
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Ti. 5.10 Resinassa, tuttuun tapaan.

h. Työelämäsaunat
Ti 12.10 fyysikoille ja To 14.10 matemaatikoille sekä tilastotieteilijöille. Tapahtuma
pidetään metallilla. Loimu hoitaa melkein kaiken. Avainten haku pitäisi sopia.
Tapsatiimi hoitaa.

i. Sitsit Linkin kanssa
Ke 20.10 Escissä. 120 sitsaajaa, 60-60 jako. Lipunmyynti vuorotellen, Ynnällä 22
ja 00. Ilmoittautuminen alustavasti 4.10 - 15.10. Jyri kysyy, kuka tulisi Ynnältä
toustiksi. Milla kysyy, onko tiedotettu jäsenistölle, tulee tosi lyhyellä varoitusajalla.
Jyri pohtii, että voisi olla järkevämpää aloittaa lipunmyynti 6. tai 7. päivä. Juuso
kysyy teemaa, ei vielä päätetty. Nio ehdottaa fantasiaa/fantasiahahmoja, jos
teemaideaa tarvitaan. Tomi ei ole varma kehtaako toimia toustina, kun sitseistä
jonkin verran aikaa. Jyri voisi lähteä toustaamaan. Kiril ilmoittanut halukkuutensa
toustata vielä sitsejä. Kysytään Kirililtä haluaako toustata.

j. 3miot
Tulossa to 21.10 klo 18.00 vihdoinkin! Yhteistyössä, Esc, London, Hollywood ja
Cafe Europa. Teemana kieltolain päättyminen ja merkit tullaan myymään viikon
41 aikana, eli 11.10-15.10. Milla kysyy voidaanko tehdä niistä takaisin kolmiot, jos
yeetataan London pois. Jyri kommentoi, että Londonia ei voi yeetata pois. To
18.11 näistä seuraavat kolmiot.

k. MatLu Suursitsit
Ke 10.11, teemana halloween. Aaltosalia kysellään paikaksi. Philson odottanut
tätä teemaa kolme vuotta.

l. IntegraatioFest
12-14.11. Ilmoittautuminen ei toistaiseksi auki.

m. Luonnontieteellinen jouluristeily
Liput myytiin todella nopeaan. Vielä yksi varasijapaikka. Ollaan kilpailutettu
busseja. Osallistujamäärästä riippuen bussikustannukset, joko 25 tai 35 €/hlö.
Ynnä perinteisesti budjetoinut 5€/ynnäläinen bussikyyteihin, Jyri kysyy
halutaanko budjetoida, Milla kannattaa. Milla kysyy, sisältyykö tämä 5€ siihen
risteilybudjettiin, kyllä. Jyrin mukaan menee hintahaarukkaan. Sekunteja meni
lipunmyynnissä 17 ja 19. A2 hytteihin meni 12 sekuntia.

n. Muut
Marraskuun karaoke tulossa ti 2.11.
Milla miettii, kun ilokivellä olisi näyttely, johon Ynnä voisi osallistua. Milla
suunnitellut taidenäyttelyvierailua lokakuulle.
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Nio kysyy, onko ollut puhetta pokeriturnauksesta. Pelaajia kaivattaisiin. Tomi
kysellyt, mutta ei ole vastauksia tullut toistaiseksi. Nio kysyy, halutaanko lähteä
mukaan. Milla pohtinut, että on sanottu, että jokaisessa ainejärjestössä pitäisi olla
karsinnat, sekä miten niitä toteutettaisiin. Enni käsittänyt, että ideana olisi että
tapahtumassa aloitetaan karsinnoilla, jotka eivät ylitä ainejärjestörajoja. Milla
huomauttaa, että jos pitää itse tehdä karsinnat, niin hankalaa, ja tehdä vain
nopeimpien mukaan. Tomin mukaan voisi osallistua, jos ei vaadi
osallistumismaksua. Mirva huomauttaa, että on maksutonta osallistujille.

Niolle tullut atk-ytp mainostaa, haluavat että me hankitaan lista kiinnostuneista
osallistua, ja ilmoitetaan eteenpäin, jonka jälkeen pohtivat montako mahtuu.
Deadline ilmoittamiselle 15.10. Tapahtuma Oulussa 27.10. Kannattaa ottaa
Linkkiin yhteyttä bussikyydeistä.

11. Liikunta
Erika mainitsee, että jos joku haluaa kysellä liikuntavälineitä, niin voi kysellä Tiia-Riikalta
ja Mintulta. Korkeakoululiikunnan tekemään kyselyyn tullut linkkiä. Laitetaan jäsenistölle.
Erika pohtii, että voisi laittaa Instastoryyn mainosta, Nio kannattaa Instamainosta.
Erikalta toivottu liikuntatapahtumaa, laittaa kehittelyyn.

12. Edustajistovaalit
28.10-3.11. Luonnontieteilijöitä 19 ehdokasta. 30 yhteensä. Milla huomauttaa, että pitää
budjetoida 100€ tuki. Nio ehdottaa, että budjetoidaan 100€ Luonnontieteilijöille
vaalitoimintaan, Milla kannattaa, budjetoidaan. Nio haluaisi jakaa vaalimerkkejä ja pohtii
yhteisäänestämistä, vaikka voikin äänestää puhelimella. Enni ei nää järkevänä jos voi
puhelimella. Nio ehdottaa, että mainostetaan, ja mainitaan, että merkin saa Origolta, jos
äänestää, tehdään näin.

13. Toimikunnat
a. Vujutoimikunta

Nea vujutoimikunnan puheenjohtajana kertoo, että toimikunta toimii ja hommat
etenee ok. Maanantaina lähtemässä save the date infoa. Nean ehdotuksessa
kutsuvieraita 76, hallitus ja vujutoimikunta 25 ja jäsenistölle 49 paikkaa. Enni
pohtii, että onko avecillinen paikka järjevää. Jyri huomauttaa, että hallituksella
tarkoitetaan vuoden 2022 hallitusta, heidän aveceille ei lähtökohtaisesti paikkoja,
jos tilaa tuntuu olevan, niin voi varata heille. Enni pohtii että parempi ottaa
jäsenistöä, kuin avecceja. Allan mielestä olisi mukavaa ottaa avecceja. Milla
kysyy, onko mietitty kutsuvieraisiin Janoa, kun meillä paljon opeopiskelijoita,
Nean mielestä harkitsemisen arvoinen idea. Mennään Nean ehdottamalla
kutsulistalla. Milla huomauttaa, että fyysikkokerho ei ole kutsuissa. Nea näkee,
että he ovat jäsenistöä, niin he tulisivat.
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b. Kännytoimikunta
Kokousti tänään. Homma etenee. 24.10 tavoitteellinen sisällön deadline. 11.11
koko kännyn valmis deadline ja julkaisu 15.11. Philson pyytää, että
yhteyshenkilöt voisivat laittaa kyselyä, jos he yhteistyökumppanit sisältöä
kännyyn. Ideariihessä puhuttu, että vujutoimikunta auttaa kännyn vujuosiossa.

c. Muut
Nio mainitsee, että approtkin voisi pitää jossain vaiheessa. Vujutoimikunnan
ideariihessä mietitty toimikuntaa, joka kerää Ynnän historiikkiä. Voisi tulla 60v
vujuille.

14. Sopoasiat
Ei sopoasioita tähän kokoukseen. Milla kysyy sopokahveista, ei sovittu.

15. Kopoasiat
Jyri miitannut fysiikan laitoksen varajohtajan kanssa. Ideana tullut aamu/iltapäivän
kahvitilaisuutta, jossa voisi laitoksen kanssa jutella kursseista ja vastaavista. Labroja
ollaan kehittämässä, mutta prosessi tullee olemaan pitkä. Milla kysyy Jyriltä
henkilökohtaista mielipidettä, kehityksen suunta Jyrin mukaan hyvä, koska labratöissä
oppii paremmin mittausteknisiä asioita, kuin viestinnällisiä. Tämä vähentäisi myös
työmäärää. Tämä kuitenkin tapahtuisi kandin kirjoittamisen valmiuden kustannuksella.

16. KV-asiat
KV valiokunta tulossa 5.10. KV opiskelijoille ei käyty esittäytymässä eikä diaesitystä
lähetetty. Niolle tultu kysymään haalareista ja jäsenyydestä KV henkilön toimesta.
Katsotaan ensi viikolla.

17. Yrityssuhteet
a. Haalarit

Tilauksia tullut 78 kpl, joista 67 ynnää ja 11 tilttiä. Sponsseja tullut Valmet ja
Jyystögays. Muilta ei kiinnostusta. Haalarit saapuvat, kun saapuvat. Milla
laskuttaa sponssit, kun Tomi saanut sopimukset viimeisteltyä.

b. Muut
Tomi uusimassa nettisivusponsseja. Ainostaan Valmetin kanssa sovittu.

Tomi ja Nea jutelleet ja idea noussut, että Discordiin voisi tehdä mainoskanavaa,
johon voisi myydä tilaa yrityksille. Tomi kysyy hallituksen mielipidettä. Millan
mukaan vaan jos heikko rahatilanne, Enni samaa mieltä, voisi olla liikaa. Tomi
huomauttaa, että Discordissa voi mykistää kanavan. Nio pohtii, onko toimiva
taktiikka yrityksille. Tomi huomauttaa, että ei ole kiireellinen asia.

Magister solutionsin kanssa ollut keskustelua excusta. Voisi olla helppoa, kun
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sijaintina Jyväskylä. IntegraatioFestillä tehty excua sinne ja kiinnostus oli suurta.

18. Edustukset
a. TiTOL 20v

Kutsu tullut aikanaan. Lipun hinta 60€ tapahtuu 20.11 paikkana Tampere. Dedistä
ei ilmeisesti ole. Philson ja Jyri voisi lähteä. Enni harkitsee. Alustavasti lähtee
Philson ja Enni, Jyri varalla.

b. Epsilon 50+1v
Noin viikon päästä. Lahja pitäisi hankkia.

c. AfterLecture 15v
Siirretty hamaan tulevaisuuteen.

d. Delta 45v
Milla ja Jyri lähdössä. Milla kysyy onko mietitty budjetointia. Nio ehdottaa, että
budjetoidaan 20€ Millalle sekä Jyrille molemmille illalliskorttiin ja 20€ vujulahjaan,
Tomi kannattaa, budjetoidaan.

e. Syrinx 50v
Aino menossa.

f. Hyeena 45v
Nio ja Jyri ovat ilmoittautuneet.

g. Muut
Ilmeisesti kukaan ei lähde Tutin vujuille edustamaan, dedis ummessa.
Muita kutsuja ei tullut.

19. Sauna
Sauna on pesty ja rempattu. Uudet ovenkarmit ja ovi on maalattu. Läffä on hyvin kaunis.
Nio ehdottaa, että budjetoidaan 189,47€ remppatarvikkeisiin ja Läffän siirtokustannuksiin
syksyltä, Juuso kannattaa, budjetoidaan.

Nio mainitsee, että fuksikastajaisissa Läffää lämmitettiin todella lähellä rakennusta
Ylistön parkkiksella. Yliopiston turvallisuusvastaava kävi paikalla ja mainitsi asiasta.
Saatiin säpoa asiasta ja Nio vastannut, että ei pitäisi toimia näin. Niolle jäänyt
tuntemattomaksi, että halutaanko, että Läffää ei säilytettäisi kyseisessä paikassa.
Lisävalituksia eikä tarkempaa ohjeistusta ole kuitenkaan tullut.

Pörssi kysellyt Läffää vuokralle 6.11. Läffä menossa 7.11 Syrrelle sillikselle. Alustavasti
vastattu, että ok. Mirvan mielestä mukavaa, kun Läffälle vientiä.
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Läffä ei ole ollut Kankaalla koko viikkoa kun henkilökuntaa ei ole ollut. Laskutuksen
summa on toistaiseksi tuntematon.

20. Budjetoinnit
Ei uusia budjetointeja toistaiseksi.

21. Hankinnat
Tomi mainitsee jäätelökoneesta. Nio vastaa, että ilmoittakaa JYY:lle jäätelökoneesta.

22. META
Nio mainitsee, että hallituslistalle tullut säpoa Loimulta, haluavat palautetta yhteistyöstä.
Erika hoitaa ja Tomi tukee. Tomi huomauttaa, että kysely on lyhyehkö.

Nealta tullut kyselyä, että onko ok lähettää vujukoordinaattorin säpöstä save the datet,
Nion mukaan ok.

Vujutmk ideariihessä tullut mainintaa, että pitäisi digitalisoida vanhat pöytäkirjat. Mikko
mainitsee, että hänen piti käydä niitä läpi. Tämä keskeytyi pandemian takia.

Erika sanoo, että huomiselle puhuttu varaston siivousta, mutta Mirvalla ei ilmeisesti
ääntä, niin Erika kysyy tuleeko joku siivoamaan, vai siirretään. Siirretään myöhemmälle.

Aino sanoo, että beer pongissa ilmeisesti päätynyt paljon mukeja jotka päätyneet roskiin,
Alla otti kotiin ja kuivatti. Ennin mukaan Ynnän mukeja ei päätynyt roskiin, vaan oli
muiden ainejärjestöjen mukeja. Allan mukaan Linkin tapsat lähtivät ennen kuin
tapahtuma loppui. Aino huomauttaa, että veteen käytettyjä mukeja ei pitäisi heittää pois.

Tomi mainitsee, että voitaisiin tarjota esittelyitä yrityksille ja vastaaville Discordiin. Ideana
olisi, että yritys tulee esittäytymään Discordiin ja jäsenistö voi saapua paikalle
kuuntelemaan. Milla kommentoi vielä mainoskanavaan, että kun sanottiin
Fyysikkokerholle ei omasta kanavasta, niin voisi olla loukkaavaa laittaa mainoskanavaa.
Tomi laittaa ideaa muhimaan.

Alla puhuu avaimesta Metallille. Ei olla päätetty kuka siitä vastaa ja kysyy kuka sen
hakee. Se pitäisi hakea ke 6.10, Juuso hakee. Alla kysyy pitääkö hakea molemmille
kerroille avaimet vai meneekö samalla, selvitetään.

Tomi mainitsee, että noutanut Villeltä Origon avaimen huhtikuussa. Voi ottaa toistaiseksi
itselleen.

23. Seuraava kokous
Nio mainitsee, että kun kaikki paikalla, niin voitaisiin miettiä tässä. Nio puhuu viikosta 41
ja tarkemmin 14 tai 15 päivä. Nio ehdottaa seuraavaa kokousta 18.10 klo 16.15,
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pidetään tällöin.

24. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri päätti kokouksen kello 20.09.

Liitteet
1. Uudet jäsenet ajalta 15.9-1.10.2021
2. Kokouksen 15/21 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2021

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Nio Piri Juuso Kinnunen
Puheenjohtaja Sihteeri


