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Hallituksen kokous 17/2021
Aika: 3.11 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

Puheenjohtaja
Sihteeri

x tai -
x
-
x
x
x (saapui kohdassa 4.)
-
x
-
x (saapui kohdassa 5.)
-
-
-
x

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 16/21 muutoksitta.

5. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla:
Lisätään:
Kohta 8 Ponnet,
Kohta 9 Kunniajäsenet ja ansiomerkit ja siirretään muita kohtia tarpeen mukaan.

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
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Juuso käynyt eilen Freetimessä, vaikka sen piti olla kiinni. Mirvan mielestä operointi on
kivaa, mutta tällä hetkellä menossa raivostuttava ajo päällä, joten hän ei ole voinut
opiskella siellä ja nukkunut huonosti. Erika oli onnellinen tekiessään matematiikan
tenttiä, koska laskeminen on mukavampaa kuin monivalinnat. Alla oli samassa tentissä,
mutta oli erityisen onneton.

7. Jäsenet
Hyväksytään 4 jäsentä, Liite 1.

8. Ponnet
Nio ja Jyri katsoneet, että mitä ponsia kaudelle on. Ponsi ollut ikivanha kauppakadun
approlasku pois kirjanpidosta. Nio toivoo, että voidaan todeta syyskokouksessa velka
vanhentuneeksi. Ei löydetty lainsäädäntöä muusta, kuin yksityishenkilön velan
vanhentumisesta. Nio kysyy voidaanko todeta vanhentuneeksi. Juuso kysyy velan
suuruutta ja ajankohtaa. Noin 1500€ ja Nio ei muista ajankohtaa. Juuso selvittelee
velasta lisätietoja.

9. Kunniajäsenet ja ansiomerkit
Jyri laittanut viestiä hallituschattiin, jossa ehdottaa kunniajäsenyyden nimeämistä Nea
Marjavaaralle, hallitustoimikausiensa aikaisesta Ynnän toiminnan edistämisestä ja
Vujutoimikunnan puheenjohtajana toimimisesta ja kännyn kanssa auttamisesta
eläköitymisen jälkeen. Jyri haluaa myös esittää Onni Hinkkasta ansiomerkin saajaksi,
kun hän on uurastanut Ynnän eteen ja lähti puheenjohtajaksi vielä approtoimikuntaan.
Millan mielestä hyviä ehdotuksia. Juuso ja Erika kannattavat. Ehdotetaan
syyskokouksessa näitä nimityksiä ja ansiomerkkejä. Milla mainitsee Mikon
omistautumisesta webmasterin rooliin. Nio pohtii miten nämä toimii istuvan hallituslaisen
kanssa.

10. Tapahtumat
a. Avaruussitsit ft. Linkki

Oli ja Mirva kuullut vain hyviä asioita. Nio mainitsee, että Linkin pj takki on
huonompi kuin meidän.

b. 3miot #40
Oli, meni, meni hyvin. Oli Mirvalle jännää järjestää kolmioita ja ravintolapäälliköt
olivat tyytyväisiä tapahtumaan.

c. Kyykkätreenit
Oli, Erikan mukaan meni kivasti, pimeää tuli nopeasti, mutta porukkaa oli noin
kymmenen. Näki ihan ok, vaikka ei nähnytkään.

d. Marraskuun karaoke
Oli eilen, Mirva olettaa, että meno ollut jees. Nion mukaan moninkertaistettiin
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Resinan myynti illalle. Porukkaa oli lähemmäs kolmekymmentä.

e. MatLu Suursitsit
Ke 10.11 klo 19.00 alkaen Ilokivellä. Käsitelty aikaisemmassa halkossa. Ynnän
toustina toimii Enni.

f. IntegraatioFest
Erika saanut säpoa siitä, että ilmottautumiset on mennyt läpi ja ketkä pääsee
sitseille. Lisätietoa ilmoista tullut muutenkin. Jyri laittanut hallituschattiin
busseista. Mennään Hyeenan kanssa ja me maksetaan siitä 700€. Laitokset
sponssaa yhteensä matkoista 380€. Sovittiin, että kaikki maksaa kyydistä
riippumatta siitä, miten saapuu paikalle. Erika lähettämässä kootusti infoa
kyydeistä ja laskuista tänään. Erika ja Jyri puhuneet siitä, että perustaisi
Telegram -ryhmän lähtijöille. Bussit lähtee Agoralta perjantaina 12.11 noin 04.00 -
04.30. Osallistujille pitää painottaa, että ovat paikalla viimeistään klo 04.00. Mirva
kysyy, mihin mennessä sitsitarkennukset ja excuilmot pitää tehdä. Nopeahkosti.
Alla kysyy lähtöaikataulua takaisin. Noin puolenpäivän aikaan.

g. 3miot #41
Tulossa 18.11. Teema on pikkujoulut havaijilla. Lipunmyynti on kolmiot viikolla.
Palautetta tullut lipunmyynnistä, ravintolapäälliköiden kanssa keskusteltu ja
lipunmyyntipäivät olisi maanantaista torstaihin ja lippuja myytäisiin vain kolmessa
paikassa. Lippuja myytäisiin useammalta taholta samassa paikassa. Mirva
koordinoi lipunmyyntiä hallituschatissa.

h. Haalarimerkkien ompelu
Ti 23.11. klo 12-16 Origolla. Perinteiseen tapaan.

i. Syyskokous
Suunnitelmissa 30.11. ja ilmeisesti oltaisiin menossa Metallin saunalle. Nio kysyy
onko joku täällä varannut metallia aikaisemmin ja haluaako joku varata sen.
Mirva kokee, että ei voi kieltäytyä. Alla pelastaa Mirvan ja varaa saunan. Nio
ehdottaa 290€ budjetointia syyskokouksen Metallin kokous- ja saunatilan
vuokraan, Mirva kannattaa, hyväksytään. Milla kysyy, onko suunniteltu tarjottavia.
Nio sanoo, että budjettiarviossa 300€ molempiin kevät, sekä syyskokoukseen.
Kun kevätkokous pidettiin etänä, kuluja ei ollut. Nion mielestä voi käyttää
kevätkokouksen käyttämättömästä budjetista tarjoiluihin, Mirva on samaa mieltä.
Nio kysyy halutaanko käyttää kaikki 300€. Mirva kysyy onko koko rahalla ostettu
pitsaa. Pitsaa, boolitarvikkeita yms. Käytetty koko 300€. Mirva näkee, että
kevätkokouksen rahat olivat korvamerkitty tarjoiluihin joten ei näe ongelmaa.
Mirva ehdottaa 300€ budjetoimista syyskokouksen tarjoiluihin, Nio kannattaa,
hyväksytään. Nio kysyy mitä halutaan hankkia. Mirva haluaisi mennä samalla
menulla eli booli, limsa sipsi pitsaa ja skumppapullo yms.mitä aikaisemmin. Milla
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haluaisi, että tarjoillaan alkoholittomia juomia myös. Mirvan mukaan voitaisiin
katsoa vanhoja pöytäkirjoja ja katsoa siitä mitä tarjoiltu.

Hallitushausta: Nio pohtii minkälaista hallitushakua ja syyskokousrummutusta
halutaan järjestää. Nion mielestä voitaisiin pitää pestiesittelyä instagram
storyssä. Mirva kannattaa tätä ideaa. Julkaisun voisi laittaa feediin myös
syyskokouksesta. Nio miettii pestiesittelyjä. Aikaisempina vuosina ei selvää
perinnettä. Millan mielestä olisi tyhmää olla esittelemättä kaikkia pestejään
samassa esittelyssä. Nion mielestä voisi jokaisella olla oma päivänsä, jossa
esittelee pestinsä. Jos omaa pestiä esitelty jo niin voisi keskittyä omiin
kokemuksiin ja lisätä tarvittaessa infoa pesteistä. Halutaan pitää esittelyt arkisin.
Nio ehdottaa, että mennään järjestyksessä, jossa olemme lueteltuina nettisivuilla.
Juuso ja Milla vaihtaa paikkoja, mutta mennään muuten nettisivun järjestyksessä
alustavasti. Nio pohtii postausta feediin ja sen ajankohtaa. Mirvan mielestä voisi
tulla samoihin aikoihin sähköpostikutsun kanssa. Kokouskutsun deadline on
23.11. Mirvan mielestä infosähköposti voisi tulla seuraavana päivänä
kokouskutsusta. Juuson mielestä info voisi tulla heti kutsun jälkeen. Tehdään
näin.

j. Luonnontieteellinen jouluristeily
Jyrin terveisiä: laskut ovat saapuneet ja maksettu, drinkkiliput 14 kappaletta  8€
arvoisia tilattu. Lisätyötä aiheuttaa se, että syrren ja radin puolelta tulee
muutoksia ruokailuun.

k. Joulukuun karaoke
Tulossa 7.12 Resinassa. Karaokea!

l. Paremmat pikkujoulut
To 9.12 Escissä. Luennoitsijoiden ja palkintojen kanssa pitäisi ruveta toimia.
Juuso hoitaa sitä tällä viikolla. Lähtökohtaisesti tapsatiimi hoitaa ruoka-asioita.
Nio ei ole käynyt kuulustelemassa termosta. Minimanista saa 10l hanallisen
termarin 30€. Nio ehdottaa, että budjetoidaan 30€ uuteen termariin, Juuso
kannattaa, hyväksytään. Mirva kysyy, ollaanko ajateltu, että olisi joku joulupukiksi
pukeutunut henkilö. Nion mielestä olisi ihan hauska ja mainitsee Hermusen.
Mirva pohtii, että jos hankittaisiin 25€ joulupukkiasu Tokmannilta, voitaisiin
käyttää sitä tapahtumissa ja saada hyvää karmaa. Mirva ehdottaa, että
budjetoidaan 25€ joulupukkiasuun, Nio kannattaa, hyväksytään.

m. Muut
Nio haluaa puhua akateemisen mm kyykän kilpailuista la 12.2.2022 normaalisti
Hervannan kampuksella. Järjestäjät tarjoavat mahdollisuuden ostaa
ennakkomyynnistä yhden joukkuepaikan kilpailuihin sitä vastaan, että
mainostetaan mm kyykkää vapaamuotoisesti somessa. Mirva ja Nio kannattavat
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ideaa. Nion mukaan pitää vastata ja aikanaan pitää mainostaa somessa. Nio
vastaa / ottaa vastuun delegoinnista. Enni hoitanee mainostamista.

11. Toimikunnat
a. Vujutoimikunta

Nio olettaa, että kutsuvieraskutsut lähetetty ja sponssien haku aloitettu ja ohjelma
työn alla.

b. Kännytoimikunta
Kuuluu hyvää. Sisällön dedis oli 24.10. Ei pysytty dediksessä, mutta kaikki sisältö
on valmista. Toimikunta on edelleen aikataulussa ja kaikki näyttää hyvältä.

c. Muut
Approtoimikunnan järjestäytymiskokous pidetty ja puheenjohtaja totesi, että
innokkaita järjestäjiä saapui liian vähän ja täten ei ole mahdollista järjestää
approja suunniteltuun aikatauluun. Kokouksessa päätettiin, että approja ei
järjestetä tänä vuonna.

12. Liikunta
Viimeviikolla oli ensimmäinen liikuntavuoro joka meni ihan hyvin. Osallistujia oli noin 10.
Pelattiin sählyä. Jäsenpalvelusihteeriltä tullut kommenttia siitä, että on ollut
mustapohjaisia kenkiä ja käytetty välineitä mitä ei olisi saanut. Erika uskoo, että emme
ole olleet pääosaisia vääryydentekijöitä. Ensiviikolla vuorossa futsalia.

Erika kysyy taukoliikuntavälineistä. Nion mukaan meidän pitää käydä ostamassa ja periä
laitokselta rahaa takaisin. Nion mukaan 30€ pitäisi riittää yhteen settiin. Nio ehdottaa
100€ budjetointia taukoliikuntavälineisiin koska saadaan rahat tiedekunnalta takaisin,
Erika kannattaa, hyväksytään.

13. Sopoasiat
Ei uusia sopoasioita toistaiseksi.

14. Kopoasiat
Jyriltä viestinä:
Koulutussuunnittelijahommat laitoksilla levällään ja niitä ollaan uudistamassa. Ops
uudistus alkamassa seuraavalta kolmelta vuodelta. Spark vaikuttamiskoulutustapahtuma
tulossa ja pääpuhujana Presidentti Halonen. Sisu katkos oli tällä viikolla ja herännyt
tänään henkiin. Yleisenä kampuskuulumisena hybriditilanne aiheuttanut päänvaivaa.
Valiokuntien puheenjohtaja ja sihteeripaikkojen haku aukeaa joulukuussa.

15. KV-asiat
Neljä vaihtaria liittyi Ynnään ja osti haalarit.
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16. Kulttuuri
Milla käynyt valiokunnan kokouksessa ja käsitelty edarivaalivalvojaisia. Puhuttu myös
joulukuussa tulevasta räkäläkierroksesta, joka olisi “jyväsmerto -lite” joka olisi maksuton.
Milla miettii, kun menee karaoken päälle, onko ok mainostaa. Nion mielestä se voisi
syödä oman tapahtuman osallistujia, joten ei. Aiemmin suunniteltuja kulttuuritapahtumia
ei tapahtunut kiireen takia.

17. Ympäristö
Aino käynyt ympäristövaliokunnassa, mutta ei ole varma saiko merkintää läsnäolosta.

18. Kehitysyhteistyö
Perjantaina kehy vaikuttajasetti johon Philson menossa.

19. Yrityssuhteet
Nio mainitsee, että vujutoimikunta on vujujen kautta hankkimassa yhteistyökumppaneita
ja uusille ja palaaville yhteistyökumppaneille tarjotaan sopparia puoleen hintaan.

20. Muiden sektorien kuulumiset
Muille sektorielle ei kuulu tänään mitään kummoisempaa.

21. Edustukset
a. TiTOL 20v

Philson ja Enni menossa 20.11. Lahja yms ei vielä hankittu.

b. Delta 45v
Milla ja Jyri lähdössä 6.11. Lahja on ja lahjaan ollaan saatu tukea Jyystögays
järjestöltä, joka tarjosi kaksi tyhjää gambinapulloa.

c. Syrinx 50v
Aino menossa, lahja on toteutuksessa. Sillikselle menossa Läffä ja lainaan bp
pöytä ja puutarhaletku.

d. Hyeena 45v
Nio ja Jyri menossa 27.11.

e. SFMO:n syyskokous
IntegraatioFestien aikaan. Nio ja Jyri menossa alustavasti.

f. Muut
Ei muita edustuksia toistaiseksi.

22. Sauna
Nion tietääkseen Läffä on hengissä ja sillä on menoa viikonloppuna.



Ynnä ry, hallituksen kokous 17/2021 7/8

23. Budjetoinnit
Ei uusia budjetointeja toistaiseksi.

24. Hankinnat
Nion mielestä voitaisiin hankkia:
Bp mukeja, bp pöytä ja läppärilaturi origolle.
Bp mukeja ei ole varastossa enää. Bp mukit on Allalla. Nion mielestä voisi hankkia lisää.
Kuopion motonetistä saisi 240 kpl 20€. Viimeksi kun on hankittu niin on ostettu noin
1000kpl. Nio ehdottaa, että budjetoidaan 100€ bp mukeihin, Mirva kannattaa. Milla
miettii hankitabudjettia. Hyväksytään Nion ehdotus.

Meillä on yksi toimintakuntoinen ja yksi toimintakunnoton bp pöytä. Nio ehdottaa, että
budjetoidaan 90€ beerpong pöytään, Alla ja Juuso kannattaa, hyväksytään.

Läppärilaturi Origolle: Nio ehdottaa vaihtopäällistä laturia Origolle. Gigantilta saa
kolmella kympillä. Nio ehdottaa, että budjetoidaan 30€ vaihtopäiseen läppärinlaturiin,
Erika kannattaa, hyväksytään.

25. META
Nio muistuttaa hallituksen palkitsemissaunan doodlesta.

Mirva mainitsee, että Loimulle voisi vastata ainejärjestökyselyyn. Erika hoitaa.

26. Seuraava kokous
Nio doodlettaa noin kahden viikon päähän kokousta.

27. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri päätti kokouksen kello 20.15.

Liitteet
1. Uudet jäsenet ajalta 18.10.-3.11.2021
2. Kokouksen 17/21 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2021

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Nio Piri Juuso Kinnunen
Puheenjohtaja Sihteeri
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