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Hallituksen kokous 18/2021
Aika: 19.11. 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
-
x(saapui kohdassa 8.)
x
-
-
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 17/21 muutoksitta.

5. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytään asialista muutoksitta.

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Nio ilmoittaa, että pjn äänihuulet ovat paskat. Jyri ilmoittaa olevansa SFMO:n
hallituksessa ensi kaudella. Mikolla on tavallista ruokaa. Niolla on jäätelöä.
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7. Jäsenet
Hyväksytään 1 jäsen, Liite 1.

8. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022 hyväksyminen esitettäväksi
syyskokoukseen
Nio esitteli toimintasuunnitelman hallitukselle.
Lisätään kohtaan 1.10: Ynnä pitää jäsenkyselyn, jossa kartoitetaan jäsenistön
mielipiteitä ja toiveita Ynnän toiminnan kehityksen suhteen.
Lisätään kohtaan 1.1: Hallitus kirjoittaa toustaamisen ohjepaperin tai vastaavan
ohjepaperin, jossa määritetään hyvän käytöksen raameja Ynnän sitsien tousteille ja
mahdollisesti myös tapahtumajärjestäjille yleisemminkin.

Milla esitteli talousarvion hallitukselle.
Muutetaan kohdan IntegraatioFest nimi “IntegraatioFest järjestäminen”

Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio esitettäväksi syyskokoukseen.

9. Kunniajäsenten tai -mainintojen nimeäminen esitettäväksi syyskokoukselle
Nio muistelee, että oli puhetta Siitarin ja Nean kunniajäsenyyttä ja maininta Onnille.
Hallitus kävi keskustelun kunniajäsenyyksistä ja kunniamaininnoista. Esille tuli idea
muista palkitsemistavoistakin kun kunniajäsenyys ja -maininta. Perutaan viime
kokouksen päätöksiä perinneohjesäännön tarkastelun jälkeen ja esitetään pelkästään
Nea Marjavaaralle kunniamainintaa.

10. Vastaus ponteen esitettäväksi syyskokoukselle
Todetaan velka vanhentuneeksi, koska velka on yli kolme vuotta vanha ja ei ole tullut
maksupyyntöjä.

11. Kiitossauna
Nanosaunalla 24.11. klo 4 eteenpäin. Nio hakenee avaimet alkuviikosta. Paikalle
kutsuttu hallitus, Kiril, Onni, Siitari ja Tuomas.

12. Tapahtumat
a. MatLu Suursitsit

Oli, Mirvan käsitys meni ihan jees. Järjestelyt meni ihan hyvin ja jatkot toimivat.
Escin päässä oltiin tuplabookattu jatkojen lipunmyynti. Enni mainitsee, että sitsit
menivät hyvin, vaikka Ilokiven maksupääte ei toiminutkaan tiskillä.

b. IntegraatioFest
Mirvan mielestä meni jees, päästiin sinne ja takasin. Reissu oli ilmeisesti
onnistunut. Jyri mainitsee, että tarroja tuli liimattua. Laskua ei ole vielä tullut.
Seuraava Festi Tampereella Hiukkasen ja Loopin järjestämänä. Kun saadaan
Hyeenalta bussilasku, niin pitää vielä laskuttaa laitoksilta. Vaikka Hyeena ei
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saanutkaan nukkua matkoilla, he haluavat meidät bussiin seuraavana vuonna.
Mirva mainitsee, että pari Ynnäläistä istuivat ja hengailivat Lateksiilaisten kanssa
ja he puhuivat alustavasti yhteiskyydeistä Tampereelle.

c. 3miot #41
Oli eilen. Mirvan mukaan oli kivat bileet ja ei tullut yllätyksiä. Oli hauskaa ja paljon
porukkaa. Mirvalla äänihuulet kuolleet tämän takia. Uusi joulupukinasu oli
Hermusen päällä kiertelemässä. Mikko mainitsee, että Ynnän ja kaikkien muiden
Agoran liput myytiin 8 minuutissa. Seuraavat kolmiot 27.1. Enni mainitsee, että
ekalla vuorolla voisi olla kaksi myyjää.

d. Haalarimerkkien ompelu
Tulossa ti 23.11 Origolla klo 12-16. Mirva toivoo, että hallituslaiset tulisivat
aktiivisesti paikalle.

e. Syyskokous
Ti 30.11 metallilla. Juuso hakee avaimet. Nio kysyy, millon kokous voisi alkaa,
alkaa 17.15. Tarvitaan 3-5m HDMI piuha. Mirva kysyy lainaan. Pitsat pitäisi käydä
sopimassa. Jyri käy sopimassa pitsoista. Tilataan pitsat kahdeksaksi. Metallille
tarvitaan boolitarvikkeet, palkintoskumppa ja naposteltavat. Tomi hoitaa
boolitarvikkeita yms. Onni tulee puheenjohtajaksi. Muut kokousvirkailijat yms ei
ole vielä rekrytty.

f. Luonnontieteellinen jouluristeily
Tulossa alle kahden viikon päästä. Lähtö noin klo 12 agoralta. Matkalla kolme
pysäkkiä. Risteilyllä vaaditaan koronapassi. Henkilömuutoksista voi ilmoittaa
Jyrille jos esimerkiksi koronapassi on ongelmana.

g. Joulukuun karaoke
Tulossa 7.12 Resinassa. Resinasta otettu yhteyttä ja kysytty, että onko karaoke
tulossa. Resinassa on tiistaisin kinkkubingo, lauletaan sen jälkeen.

h. Paremmat pikkujoulut
Edelleen to 9.12 Escissä. Meillä on joulupukkiasu ja Reiman suostunut pukiksi.
Mikko kysyy asuteemasta. Pidetään tumma puku. Luennoitsijaäänestys on
hyvällä mallilla. Palkitaan molempien vuosien valiofuksit eri vuosiluvuilla. Nio
ehdottaa, että budjetoidaan 40€ vuoden luennoisija ja opetusassistentti
äänestyksen kehyksiin ja 70€ valiofuksiruusukkeisiin, Mirva kannattaa,
hyväksytään. Mirva mainitsee, että menusta ei ole tarkemmin keskusteltu.
Aikaisemmin ollut puuroa ja torttuja. Mirva pohtii, että torttujen tilaaminen voi olla
kallista. Milla mainitsee, että voisi olla glögiä ja pipareita. Ruokana siis puuroa.
Milla pohtii puuron hintaa ja miten se sopii budjettiin. Aikaisempina vuosina ollut
puuroa, glögiä ja piparia. Aikaisempina vuosina budjetoitu useita satoja puuroon
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joka vielä loppunut kesken. Kysellään puuron hintoja. Mirva ehdottaa, että
budjetoidaan 200€ puuroon ja muffinivuokiin, ei kannatusta. Milla ehdottaa, että
syyskokouksessa muutettaisiin budjettia, jotta meillä olisi varaa puuroon. Nio
näkee, että ei ole tarpeellista.
Vuoden luennoitsijaäänestyksessä on noin 40 vastausta.

i. Muut
Merkkimarkkinat tulossa ma 29.11 klo 13-16.. Nio laittanut viestiä ja kysynyt
pöytää Ynnälle. Ei vastausta toistaiseksi. Juuso menee myymään, jos saadaan
pöytä.

Pidetään viiden minuutin kokoustauko ja jatketaan ajassa 20:11.

13. Toimikunnat
a. Vujutoimikunta

Ideariihi oli tällä viikolla ja nettisivuja on taiteiltu, että kutsuja voi lähettää.
Sponssejakin on mahdollisesti saatu. Esc on lupautunut sponssata 1200€.

b. Kännytoimikunta
Känny julkaistiin 17.11 ja toimikunta on tyytyväinen. Paperiset versiot ilmestynee
ainejärjestötiloihin. Kännyä ladattu 171 kertaa. Nio kiittää kännytoimikuntaa
hyvästä työstä.

c. Muut
Ensi vuoden approtoimikuntaa pitäisi alkaa järjestämään. Nio rekryää säpolistalta
puheenjohtajaa.

14. Liikunta
Erika mainitsee, että Joonas Savolainen otti liikuntavuorot vastuulleen. Vaihto sujui
todella hyvin. Mirva mainitsee, että joku jäsenistöstä kysynyt, että onko sulkapallovuoroja
ja toivoi vahvasti, että voitaisiin harkita viikottaisia vuoroja. Voisi olla muutama kenttä ja
niitten perään voisi jäsenistö tapella. Mirva mainitsee, että voi olla hintavaa, mutta voi
saada järjestöalea tai vastaavaa. Erika kyselee Pörssiltä, jolla ilmeisesti on vastaavia
vuoroja. Erika kysyy, että halutaanko vaihtaa U2 Vivecalle. Voi kysyä kävijöitä ja toimia
sen mukaan.

15. Sopoasiat
Tomi sanoo. että on hiljaista. Sara mainitsee ideasta sopokahveista kuun vaihteen
viikolle.

16. Kopoasiat
Fysiikalla hiljaista. Matikan kuormituskysely valmis ja Sara doodlettelee ajankohtaa tällä
viikolla.
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17. KV-asiat
Ei KV-asioita toistaiseksi.

18. Kulttuuri
Ei uutta kulttuuriasiaa toistaiseksi.

19. Ympäristö
Nio inspiroitunut ja nähnyt IntegraatioFestillä, että kullarilla maksettaessa ei tarvitsisi
ostaa muovipussia, mutta voisi olla tarjolla pusseja. Milla mainitsee, että tänä vuonna
olisi pitänyt tehdä päästöjen arviointi. Pitänee siirtää seuraavalle hallitukselle. Nio kysyy,
haluaako joku tehdä muutoksia ympäristöstrategiaan, taitaa osua Ainon vastuulle.

Muutetaan Ynnän ympäristöstrategiaan, että Ynnä tekee selvityksen hiilijalanjäljestä
vuoden 2022 aikana, eikä 2021. Lisätään myös, että “Ynnä ei myöskään maksa
kulukorvauksia ostoskassien hankkimisesta, koska tarvittavat ostoskassit voi saada
lainaan Ynnältä” Hyväksytään ympäristöstrategia syyskokoukselle esitettäväksi näillä
muutoksilla.

20. Kehitysyhteistyö
Kehyvastaava osallistunut JYY:n kehyvaikuttajatapahtumaan.

21. Yrityssuhteet
Ei ole tullut yhteydenottoja tai mitään uutta merkittävää. Haalarit tulevat näillä näkymin
marraskuun lopussa tai joulukuun alussa.

22. Muiden sektorien kuulumiset
Mikko mainitsee, että meidän tapahtumailmottautumisplugin on rajoittunut
ilmaisversiolla. Ei ole ollut mahdollisuutta tehdä kunnon eri lippuvaihtoehtoja. Nyt on
mahdollista lisätä määrättyjä custom vaihtoehtoja tapahtumiin. Mikä tahansa
lisäkysymys onnistuu nyt. Hintaan ei voi vaikuttaa, mutta Mikko uskoo että se olisi
mahdollista toteuttaa. Mikko ei kokeillut pyörivätkö sivut.

23. Edustukset
a. TiTOL 20v

Enni ja Philson menossa huomenna. Toivottavasti lahja on kuiva.

b. Delta 45v
Milla kertoo, että oli tosi kivaa ja Turun linna oli tosi hieno paikka. Hieno lahja
vietiin. Jyri mainitsee, että bondattu Hiukkasten kanssa. Jyri pettynyt siihen, kun
ei ollut skumppaa silliksellä, ja kaikki eivät osanneet tanssia tanssia.

c. Syrinx 50v
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Olemme käsityksessä, että Aino kävi paikalla ja vei lahjan.

d. Hyeena 45v
Niolla ja Jyrillä viikko aikaa hankkia lahja ja varastaa Tomin auto.

e. SFMO:n syyskokous
Nio oli käyttämässä Ynnän ääntä kokouksessa. Nio kirjoitti itselleen valtakirjan
käyttää Ynnän ääntä permanenttitussilla talouspaperiin. Kokouksessa Jyri ja
Siitari valittiin seuraavan vuoden hallitukseen.

f. After lecture 15v
Uusi päivämäärä 15.1. joka on järjestöseminaarin päällä. Ilmoittautuminenkin on
kai ollut. Ilmottautuminen päättyy 15.12. joten voidaan valita seuraavasta
hallituksesta.

g. Muut
Ei muita edustuksia toistaiseksi.

24. Sauna
Nio saanut viestiä Kirililtä. Kun Läffä ollut lainassa Syrrellä ja Pörssillä. Ilmeisesti Pörssi
oli hukannut kaasupolttimen pulloineen ja syrrelle tarkoitetut polttopuut kasseineen.
Syrre oli siirtänyt omin päin Läffää, mutta eivät olleet vahingoittaneet sitä. Jatkossa voisi
harkita, että aisalukon avaimet ottaa irti, ettei Läffää liikutella. Pitäisi miettiä, että
kuuluuko puut vuokrahintaan. Sopparissa ei lue mitään. Millan mielestä olisi hyvä
kuulua, mutta joskus voi joutua miettimään sitä, että vuokraajalla on omia puita eikä
halua maksaa niistä. Päätetään, että puut kuuluu hintaan. Mirva kysyy, pitääkö hommata
uusi kaasupoltin, pitää. Kysytään Kirililtä.

25. Budjetoinnit
Milla ehdottaa, että:
-Jälkibudjetoidaan 1779,80€ Avaruussitseihin
-Budjetoidaan 52,72€ Suursitsien haalarimerkkeihin
-Budjetoidaan 540,50€ Suursitseihin
Tomi kannattaa kaikkia, hyväksytään.
Bp pöytä, ja termos ostettu. Vaihtopäistä läppärilaturia ei ollut ja seuraavaksi halvin
vastaava on 35€, joka pitää tilata. Posteineen maksaisi 40€, Nio ehdottaa budjetin
lisäämistä 10€ vaihtopäiseen laturiin, Milla kannattaa, hyväksytään.

26. Hankinnat
Bp mukeja enää kolme 240kpl pakettia jäljellä. Nio varaa ne.
Mirva puhuu kahvipuruannostelijasta. Härpäke sotkee ja Mirvakaan ei pysty käyttämään
sitä sotkematta. Mirva pyytää apua etsimiseen. Mirva etsii ja/tai delegoi. Jyri löysi
Clasohlsonilta 13€. Nio ehdoittaa budjetoimista, Mirva kannattaa, hyväksytään. Tämä on
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Mirvan vastuulla. Mirva mainitsee jäätelökoneen.

27. META
Mirva mainitsee, että hänen arviointikyky pettänyt ja kymmenen minuuttia venynyt
tunniksi ja tokaisee “ei helevetti”. Jyri mainitsee, että MatLu suursitsien haalarimerkin
muotoilu on epäsuhdanteessa kahteen edelliseen ja ei tiedä miten voi elää tämän asian
kanssa, vaikka merkki onkin hieno.
Jyri mainitsee, että pitäisikö ottaa Esciin yhteyttä palkitsemisillan merkeissä. Mirva
innostuu ideasta. Jyri keskustelee Elinan kanssa.

28. Seuraava kokous
Nio doodlettelee halkoa syyskokouksen ja pikkujoulujen väliin.

29. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri päätti kokouksen kello 21.07.

Liitteet
1. Uudet jäsenet ajalta xx.x.-yy.y.2021
2. Kokouksen X/21 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2021

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Nio Piri Juuso Kinnunen
Puheenjohtaja Sihteeri


