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Hallituksen kokous 16/2021
Aika: 18.10 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
Onni Hinkkanen

Puheenjohtaja
Sihteeri

x
x
x
-
x
x (saapui kohdassa 10B)
-
x
-
x
-
x (saapui kohdassa 10B)
x (saapui kohdassa 8.)
-
Hallituksen ulkopuolinen jäsen (poistui kohdassa 9)

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri avasi kokouksen ajassa (myöhässä) 16.16

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

3. Sihteerin valinta
Valitaan sihteeriksi Juuso Kinnunen.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirja 15/21 muutoksitta.

5. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytään asialista seuraavilla muutoksilla:
Siirretään kohta 10.C kohdaksi 8
ja siirretään muita kohtia tarpeen mukaan.

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Mirvalla on pizzaa. Pizza on lauantailta. Jyri on pakkolomalla. Nion kissoja ei ole ruokittu
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ja Nio ei ota vastuuta niiden huutamisesta. Erika unohti ostaa lankaa, joten ei saa sukkia
valmiiksi.

7. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.

8. Approtoimikunta
Approtoimikunnan puheenjohtajana Onni puhui Approjen järjestämisestä syksyllä vielä.
Jos haluttaisiin järjestää, niin olisi pika-aikataululla. Approt marraskuun lopussa /
joulukuun alussa. Graafikko ja bändi voi olla ongelma hankkia. Onni mainitsee, että
kilpailun puutteessa voi saada hyvin rahaa. Mirva huomauttaa, että joulukuulla on jo
tapahtumia. Viikko 47 on toistaiseksi ainakin tyhjää. Onnin mukaan olisi tehtävissä jos
lähtee Heti duunaamaan. Mirva kysyy alkuviikolle risseviikolla, ei risseviikolle. Onni
kokee, että voisi siihen lähteä järjestämään. Haalarimerkit on valmiina joten grafiikka on
isompi huoli. Karttasysteemitkin pitäisi tulla nopeahkosti. Onni ei usko, että baarit
kieltäytyy tässä vaiheessa approista. Nio ehdottaa, että järjestetään approt, Mirva, Erika,
Alla, Juuso, Jyri kannattaa, järjestetään. Onni kutsunee kokousta illalla torstaiksi.

9. Toimihenkilöt
Nio ehdottaa, että valitaan toiseksi Origovastaavaksi Tuomas Niemi, Mirva kannattaa.
Nio kysyy, onko Enni halukas olla uusi Potentiaalikuoppavastaava, nimetään hänet täksi.

10. Tapahtumat
a. Lokakuun karaoke

Oli ja meni. Siellä oli ilmeisesti jonkin verran porukkaa. Jyri kommentoi, että viime
viikon fuksitapahtuma söi porukkaa. Vanhuksiakin siellä oli paikalla.

b. Työelämäsaunat
Oli ja meni. Loimu oli hienosti löytänyt puhujat ja ruokaa. Osallistujia oli ihan
hyvin. Fyysikoiden illassa kokoustilan ulkoreunan paikat oli täynnä. Saunakin oli
ihan jees molemmissa tapahtumissa.

c. Avaruussitsit ft. Linkki
Tulossa keskiviikkona eli 20.10. Paikkoja myytiin 111. Toustit on, 1 Ynnältä ja 1
Linkiltä. Budjetoitavaa ei ole, toustit maksaa itse rankkutarpeet. Kello 16 kaikki
kynnelle kykenevät hallituslaiset auttamaan järkkäämisessä. Toivotaan, että
Linkki saanut omat lipunmyyjänsä.

d. 3miot #40
Tulossa to 21.10. Teema kieltolain päättyminen. Ensimmäinen osio alkaa 17.00.

e. Kyykkätreenit
Tulossa to 28.10 kampuksen kentällä klo 18-20. Kyykät Erikan autolla.
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Takaisinpäin kyykät ei välttämättä kulje Erikan autolla. Mirva kysyy saako joku
kuljetettua niitä takaisinpäin. Allan pitäisi olla Jyväskylässä ja voi toistaiseksi
lupautua hakemaan. Huomiona, otsalamput tai vastaavat kaikille osallistujille
mukaan!

f. Marraskuun karaoke
Tiistai 2.11 Resinassa saman kaavan mukaan. Kaikki paikalle ja laulamaan
karaokea! Tapahtumaa ei ole vielä luotu.

g. MatLu Suursitsit
Ke 10.11 klo 19.00 paikkana Ilokivi, koska kaikki muut oli varattu ja oltii sillee
SOS. Kaikki 150 lippua myyty ja Ynnän liput myyty kolmessa minuutissa. Jyri
kysyy, saako Ilokiveltä Jaloviinaa, pitänee kysyä. Jatkot Escissä klo 22
eteenpäin, mutta tapahtuma loppuu 23. Jyri kysyy tousteista. Perinteisesti joka
ainejärjestöstä yksi tousti. Alla tekee kiinnostusäänen ja Enni ilmoittaa olevansa
myös kiinnostunut.

h. IntegraatioFest
Erika koonnut ilmoista Excelin ja lähettänyt eteenpäin, ainoastaan kuittaus tullut.
Ynnä on pääsemässä tapahtumaan. Jyri sopinut Hyeenan kanssa
bussikuljetusta. Kokonaishinta busseille 1700€. Matematiikan laitos sponssaa
20€ per JYU:n matikan tai tilastotieteen opiskelija. Fysiikalta odotellaan
vastausta. Erika kysyy osallistujista, jotka ei tule bussilla, niin maksavatko hekin
siitä. Mietitään myöhemmällä. Mirva kysyy excu-ilmoista ja laskuista jäsenille.
Mirva pyytää Jyriltä apua. Excu-ilmosta pitäisi tulla ilmoa ennen tapahtumaa
hallituslistan kautta tai suoraan Erikan säpöön. Laskut tulee myöhemmin ja
kannattaa laskuttaa, vasta kun bussikyydit selviää. Me laskutamme omat jäsenet
ja järjestäjät laskuttavat meiltä. Jyri voi tarjota juoksevissa asioissa apua.

Tapsamiitissä juteltu, kun tapahtuma tosi iso ja pelottava, ja tapahtuma on Erikan
vastuulla, niin voisi olla useampi vastuuhenkilö. Käytännössä joku olisi aina
erikseen vastuussa pienistä osa-alueista tapahtumassa. Jyri voi ottaa
bussikuljetuksista vastuun. Vastuuasioista voi pyrkiä nakittamaan hallituslaisia ja
ex-hallituslaisia.

i. 3miot #41
Tulee to 18.11. Todennäköisesti lipunmyynti viikkoa ennen tapahtumaa. Tällöin
jää enemmän reagointiaikaa, jos lippuja jää myymättä.

j. Haalarimerkkien ompelu
Ti 23.11 klo 12-16 Origolla. Päivä ei ole perjantai, koska tentti. Kaikki
ompelemaan ennen risseä haalarit kuntoon!
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k. Syyskokous
Nio haluaisi päättää, milloin pidetään syyskokous. Ainoa rajoitus on säännöistä
tuleva marras-joulukuun aikakehys. Mirvan mukaan viimeinen hyvä mahdollisuus
on viikko 48 tapahtumien takia. Nio puhuu tiistai 30.11. Nio miettii paikkaa, ja
pidetäänkö täysin läsnänä vai hybridinä. Yleensä pidetty nanolla, jossa ahdasta.
Viimeksi kun siellä pidetty, on varattu luentosali siitä vierestä. Viime vuonna
pidettiin Ilokivellä, jossa tilaisuudesta tuli paljon virallisempi. Muita vaihtoehtoja
Opinkivi ja Metalli. Mirva kysyy Ilokiven varauksen hintaa. Mirva miettii, että jos ei
haluta Opinkivelle pakkautua, niin voisi pitää kokouksen Ilokivellä ja siitä siirtyä
Opinkivelle saunomaan yms. Mirva miettii myös onko nanosauna edes vielä
varattavissa. Nio kysellyt ja Ynnällä kaksi maksutonta varausta lukukaudelle,
viestissä ei mainittu mitään pandemiasta johtuvista rajoutuksista. Mirvan mukaan,
jos nano varattavissa, niin tämä olisi paras vaihtoehto luentosalin kanssa. Jos ei
onnistu, niin pitäisi mennä varmaankin metallille. Budjetin pitäisi antaa periksi.
Nio kysyy halutaanko jatkaa linjaa tarjoilujen suhteen. Jyri huomauttaa, että
Luonnontieteilijät tarjonneet pitsaa, joten mekin voitaisiin. Mirvakaan ei näe
ongelmaa pitsatarjoilussa. Alustavasti 30.11 nanotalolla/saunalla, tilataan pitsaa
ja saadaan uusi hallitus.

l. Luonnontieteellinen jouluristeily
Excelit ja laskut lähetetty. Koronapassista on tiedotettu osallistujia. Ynnä
sponssaa 5€ per bussikyyti. Jyri pohtii halutaanko ostaa drinkkilippuja tai
vastaavia jäsenistön liian laskuttamisen takia, tehdään näin.

m. Joulukuun karaoke
Ti 7.12 Resinassa saman kaavan mukaan. Tullaan Resinaan, juodaan virvokkeita
ja lauletaan karaokea. Alla haluaa jouluista pukeutumista. Voidaan pyytää
jouluista pukeutumista haalarien lisäksi.

n. Paremmat pikkujoulut
To 9.12 Escissä. Paremmat pikkujoulut, eli ei vujupikkujoulut. Pukukoodina voisi
olla smart-casual. Alla kysyy, tämän tarkoitusta. Mieshenkilöille
farkut/kauluspaita, naishenkilöille polvimittanen mekko/vastaava. Tapahtumassa
halutaan palkita fuksiaisten ja fuksikastajaisten voittajat. Mirva pohtii halutaanko
palkita fuksipassin asiat. Luennoitsijat ja assarit pitäisi myös palkita. Nio haluaisi,
että aktiivifuksit palkittaisiin vappuna. Jyrin mukaan perinteisesti pikkujouluissa
palkittu aktiivifuksit. Ennin mukaan olisi reilua, jos fuksit saisivat kerätä pinnoja
vappuun asti. Vuoden luennoitsija ja -assari kyselyt pitäisi tehdä, Juuso hoitaa.
Palkinnot pitäisi hankkia, aikaisemmin käytetty palkintopaja -nimistä yritystä,
Juuso hoitaa. Mikko miettii, että miksi pukukoodia downgradettu, kun “paremmat”
tullut perinteisesti puvusta. Mirva pohtii, että onko perinteisesti ollut bändiä, ja
pitääkö sellainen hankkia. Jyri mainitsee, että vujuille tulossa bändi, niin
tarvitseeko olla bändiä. Nio mainitsee, että budjetin perusteella ei bändiä. Alla



Ynnä ry, hallituksen kokous 16/2021 5/8

pohtii, että JyväSpeksin kautta voisi olla bändiä tarjolla, mutta sieltä tulisi
bilemusiikkia. Ei ehkä täydellinen valinta. Jyri kysyy tarjoiluista, ei ole mietitty. Nio
haluaisi riisipuuroa yms. Erika pohtii, että tapahtuman järjestämiseen hän saattaa
tarvita apua. Mirvan mukaan pitäisi olla suht helppoa. Jonkinlainen aikataulu ja
homman pitäisi siitä rullata. Safkamestareilta tilattu viimeksi ruokaa. Nio
ehdottaa, että joku tutkii termosastiaa seuraavaan halkoon mennessä, Nio
katsoo.

o. Muut
Hiljaisen koronavuoden jäljiltä fuksisyksy on ollut tapahtumatiimille erityisen
rankka, varsinkin nyt kun toistaiseksi tiimi toimii vajaalla miehityksellä, koko
tapahtumatiimi toivoo, että muu hallitus ottaisi aktiivisesti osaa tapahtumien
järjestämiseen ja tapahtumissa auttamiseen.

11. Toimikunnat
a. Vujutoimikunta

Mirvan mukaan toimikunta vielä pystyssä. Erikan mukaan todella pitkä
kokoustauko. Alla kysyy bändistä, ei ole päätetty. Tarkempia tietoja toimikunnan
kokouksen pöytäkirjoissa.

b. Kännytoimikunta
Sisältö edistyy ajallaan ja pitäisi olla valmista 24.10. Känny pitäisi täten saada
julkaistua ajallaan. Philson kysyy drinkkilipuista, jotka olisivat palkintona
risteilybingoista ja voisiko sellaisia saada. Jyri sanoo, että mietitään kun saadaan
AfterLecturelta selvyyttä. Philson kysyy, että voiko risteilyosiossa ja
puuhaosiossa olla palkintona lounaslippu. Nio sanoo, että meillä todennäköisesti
on vielä lounaslippuja säästössä ja pieni kuluerä. Risteilykyselyssä arvotaan
vastaajien kesken lippu. Nio kannattaa tätä. Philson mainitsee, että mietitty sitä,
kun sidosryhmiltä ja yhteistyökumppaneilta tulee mainoksia ja tervehdyksiä, niin
ei peritä maksua niistä, kun ei paineta fyysistä lehteä. Nio sanoo, että tällöin pitää
pyytää tervehdyksiä korkealla kynnyksellä. Tehdään näin.

c. Muut
Ei muita toimikunta-asioita.

12. Liikunta
Meillä on vihdoin liikuntavuoro torstaisin 20-21. Erika kysyy, onko ok jos aloitetaan
ensiviikolla, tehdään näin. Erika mainitsee, että ei sovittu korkeakoululiikunnan
instamainostamisesta, ja kysyy mainostetaanko, mainostetaan vaan.
Nio nähnyt tiedekuntaihmisiä ja matikalta voisi saada tukea taukojumppavälineisiin. Erika
katsoo tarkemmin. Taukojumppavälineet tulevat molempiin ainejärjestötiloihin jossain
vaiheessa.
Erika mainitsee, että instassa voisi mainita tulevista liikuntavuoroista.
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13. Sopoasiat
Sopot eivät ole paikalla :(

14. Kopoasiat
Koporintamalla kaikki toistaiseksi hyvin. Sisun käyttökatko tulossa ja jäsenistöä
informoitu. Nio sanoo, että jutellut jonkun professorin kanssa ja hän pelkää, että ei
muodostu tavaksi tallentaa luentotallenteita.

15. KV-asiat
Nio sopinut, että vaihtarit saavat tulla liittymään Ynnään ja ostamaan haalareita
varastosta ke klo 13-14. Mirva kysyy, muistettiinko laskea sovitushaalarirekissä olevat
Ynnän haalarit, niitäkin kannattaa myydä. KV tutorhaku on/oli käynnissä.

16. Kulttuuri
Ei kulttuuriasioita toistaiseksi.

17. Ympäristö
Ei ympäristöasioita toistaiseksi.

18. Kehitysyhteistyö
Philson menossa kehyvaikuttaja -tapahtumaan.

19. Yrityssuhteet
Ei yrityssuhdeasioita toistaiseksi.

20. Muiden sektorien kuulumiset
Nio kysyy Erikalta Loimun kyselystä. Siellä ollut kysymys yhteistyöstä Loimun kanssa.
Erika haluaisi Tomilta mielipidettä.

Nettisivut eivät pyöri VR junaverkossa, mutta toimivat muissa verkoissa.

21. Edustukset
a. TiTOL 20v

Philson ja Enni ilmoittautuneet. Nio suosittelee konsultoimaan itseään, Mirvaa tai
Jyriä kysymyksissä.

b. Epsilon 50+1v
Meni ja oli hauskaa. Perustettiin Suomen matluopiskelijoiden yhteinen Telegram
-ryhmä.

c. Delta 45v
Jyri ja Milla tekee huomenna lahjaa ja bussiliput hankittu.
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d. Syrinx 50v
Aino menossa.

e. Hyeena 45v
Nio ja Jyri menossa. Lahja ei hankittu, mutta ei ole kiire. Ideoita voi heittää.

f. Muut
SFMO vuosikokous tulossa IntegraatioFestillä.

22. Sauna
Nio väittää, että mitään uutta ei ole kuulunut sen jälkeen kun viimeksi puhuttu ja
yliopiston ihmiset eivät ole palanneet asiaan ja toivoo että yliopiston ihmiset eivät ole
koskeneet Läffään.

23. Budjetoinnit
Nio ehdoittaa, että jälkibudjetoidaan 1552,50€ fuksisitseihin, Jyri kannattaa,
hyväksytään.

24. Hankinnat
Ei uusia hankintoja toistaiseksi.

25. META
Mirva kommentoi, että matlu suursitsi-ilmoon liittyen. 15 säpoa tullut tapsasäpöön joissa
huomautuksia ilmoittautumisesta. Yksi henkilö perui ilmoittautumisen 10 minuuttia sen
alkamisen jälkeen.

Jyri kysyy onko haalarinkastajaisia mietitty, ei ole.

Nio mainitsee, että tyhjänä olevista kirjastotiloista tulisi opetus/työskentelytiloja. Mainittu
tarvetta hiljaisen työskentelyn tiloille. Tiedekunta haluaisi tukea rahallisesti tapahtumia,
jotka tähtäisivät yhteisöllisyyteen ja siihen panostamiseen. Nio pohtii, että tällä voisi
tehdä jotain “luksus sopokahveja” yms. Jos tulee mieleen tapahtumaa, niin voi laittaa
tulemaan. Sponssiraha liikkuisi suurempana kuin kymppeinä.

Nio ymmärtänyt, että meillä kaksi nanosaunavuoroa, joista toinen menee
syyskokoukseen. Toisen voisi pitää hallituksen + toimareiden virkistymissauna, Mirva
kannattaa hyvin paljon. Nio selvittää.

Jyri sanoo, että drinkkilippujen ostaminen risteilylle mahdollista. Alla mainitsee, että
puhetta ollut lisäpaikoista risteilylle, paikat ovat tulleet.

26. Seuraava kokous
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Nio Doodlettaa seuraavan kokouksen noin kahden viikon päähän.

27. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri päätti kokouksen kello 18.00.

Liitteet
1. Kokouksen 16/21 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2021

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Nio Piri Juuso Kinnunen
Puheenjohtaja Sihteeri


