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Hallituksen kokous 19/2021
Aika: 7.12. 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
Juho Reiman
Valtteri Hiltunen
Atte Heikkinen
Nuutti Rantanen

Sihteeri
Puheenjohtaja

-
x
x
x (saapui kohdassa 5.)
x (Saapui kohdassa 4.)
-
-
x
-
x
x
-
x
-
Hallituksen ulkopuolinen jäsen
Hallituksen ulkopuolinen jäsen
Hallituksen ulkopuolinen jäsen
Hallituksen ulkopuolinen jäsen (saapui kohdassa 9f)

1. Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtaja Jyri Kohvakka avasi kokouksen ajassa 16.15.

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

3. Sihteerin valinta
Valitaan sihteeriksi Juuso Kinnunen.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirja 18/21 seuraavilla muutoksilla:
Korjataan liitteistä päivämäärät ja budjetoinnit.

5. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytään asialista muutoksitta/seuraavilla muutoksilla:
Lisätään kohdat
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ja siirretään muita kohtia tarpeen mukaan.

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Mikko ilmoittaa, että hän on muuttamassa uuteen asuntoon ja hänellä on jäätelöä. Jyri
ilmoittaa, että on päivittänyt Ynnän säännöt nettisivuille. Juuso ilmoittaa, että järvessä on
jäätä. Kuulemma kestää ihmistä. Milla on spotannut renkaanjälkiä jäällä.

7. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.

8. Hallituksen palkitseminen
Jyri mainistsee hallituksen palkitsemisesta Escin kanssa ja päätynyt toteutumisasteelle.
Tapahtuu 15.12. Mennään syömään, keilaamaan ja mahdollisesti nautiskelemaan
virvokkeista Club Escapessa. Aikataulusta tiedotetaan hallitusryhmässä.

9. Tapahtumat
a. Haalarimerkkien ompelu

Oli ja meni. Porukkaa oli myöhään asti. Haalarimerkkejä tuli ommeltua, mutta
kaikkea ei kerennyt.

b. Syyskokous
Oli ja meni. Saatiin pitsaakin paikalle. Saatiin uus hallitus. Mirva mainitsee, että
kokous oli liian pitkä, Mikko tarkentaa 6h 26 min. Edellinen ennätys
(lähihistoriassa) oli 4h 19min. Ponsia tuli kiitettävästi. Reetta tarkentaa
pöytäkirjaa lähiaikoina.

Hallituksen kokoonpano vuodelle 2022:
Mirva Toivio
Jyri Kohvakka
Philson-Amanda Aden
Valtteri Hiltunen
Alla Marchenko
Mikko Röyskö
Nio Piri
Samuli Aalto
Henna Kokkonen
Enni Rajala
Juuso Kinnunen
Erika Kannisto
Sara Peltoluhta
Atte Heikkinen
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Mirva kommentoi, että on kyllä fyysikkohallitus.

c. Luonnontieteellinen jouluristeily
Oli ja meni viime viikolla. Hauskaa oli. Bussissa oli hyvä meno myöskin. Mirva
kommentoi, että muistoja ei ole. Jyri mainitsee, että muistoja on ja on ja on.
Allalla on muistoja tallella. Milla on laskuttanut muilta järjestöiltä. Jyri mainitsee,
että Risteilyamiraali oli hereillä vielä jopa Jämsän kohdalla, toisin kuin jonain
vuonna.

d. Joulukuun karaoke
Tänään 20.00 Resinassa. Muuten perinteinen, mutta Resina järjestää
kinkkubingon aluksi. Toivottavasti saadaan kinkku Ynnälle.

e. Paremmat pikkujoulut
To 9.12 Escissä. Palkinnot ei vielä hankittu luennoitsijoille ja ruusukkeet
valiofukseille ei vielä saapuneet. Puuro on tilattu. Puuroa tilattu 200 eurolla 25l.
Alla sai tingittyä viisi litraa ilmaiseksi! Reiman sanoo, että todella kallista.

Tapsojen kesken ollut keskustelua glögistä. Mirva miettii, kun 200€ meni
puuroon, riittääkö budjetti. Ruokailuvälineitäkään ei tule tähän hintaan ja niiden
pitäisi soveltua ympäristöstrategiaan. Milla ei osaa sanoa, onko ylimääräistä
rahaa jossain. Millan mukaan turvallisempaa mennä 250€. Ympäristöstrategian
mukaan ei pitäisi käyttää kertakäyttöastioita, mutta Millan mukaan varastossa on
kertakäyttöastioita tarpeeksi. Jos ei ole varastossa tarpeeksi niin homma menee
mielenkiintoiseksi. Millan mukaan budjettia onkin 800€, eikä 250€ (hups). Mikko
pohtii pipareita ja joulutorttuja. Mirva mainitsee, että ylijäämällä saa paljon
pipareita. Mirva mainitsee, että voisi hieman lisätä puuron määrää. Jyri
mainitsee, että budjetista mennyt 310€. Mirva kysyy, meneekö alkudrinkit
budjettiin. Menee, 3,5€ kpl. Mirva pohtii alkumaljoja. Alla huomauttaa, että
Tokmannilta saisi biosyvälautasia 20€ 160kpl. Mirva pohtii lusikoita. Alla sanoo,
että puulusikat pieniä. Puulusikoita saisi 20,80€ 160kpl. Milla mainitsee, että
vaikka biohajoavia, niin varmaankin menee polttoroskiin. Alla pohtii, jos ottaisi
oman bioroskiksen mukaan. Alla pohtii, onko muita vaihtoehtoja. Jyri laskeskellut,
että Ynnä drinkkeihin 350€ ja alkumaljoihin 130€, jolloin budjetti olisi käytännössä
mennyt. Milla uskoo, että valiofuksiruusukkeet mahdollisesti voisi ottaa niiden
tapahtumien budjeteista. Tällöin saisi vielä 40€ glögiä ja piparia. Varastossa on
taas jonkinverran mukeja. Alla mainitsee beerpong mukeista. Mirvan mukaan
voisi olla hätäratkaisu. Alla mainitsee, että voi ostaa glögitiivistettä. Mirva kysyy,
onko muita palkintoja/vastaavaa mitä pitää hankkia. Ei taida olla. Jyri ehdottaa,
että budjetoidaan 40€ glögiin ja pipariin, Ynnä drinkkeihin 350€ ja alkumaljoihin
130€, 40,80€ biosyvälautasiin ja puulusikoihin, Juuso kannattaa kaikkia,
hyväksytään. Sara miettii, riittääkö 40€ glögiin ja pipareihin.
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Onni juontaa tapahtumaa. 17.00 pääsee valmistelemaan tapahtumaa. Puuro
tulee 16.00, Alla nappaa puuron autoonsa odottamaan siksi aikaan. Jyri kysyy
seremoniasauvaa. Poistumisesta voi kysyä Onnilta. Autolla olisi hyvä saada
paikalle.

f. Muut
Jyri pohtii IntegraatioFestien budjetointia. Milla ehdottaa, että budjetoidaan
IntegraatioFestien busseihin 700€ ja festeihin 748€, Erika kannattaa,
hyväksytään.

Milla ehdottaa, että budjetoidaan MatLu suursitseihin 1564,50€, Juuso kannattaa,
hyväksytään.

10. Toimikunnat
a. Vujutoimikunta

Jyri ilmoittaa, että juhlapaikka veti maton alta. Mirva kommentoi “ei helevetti”.
Paikka haluaisi siirtää meidän vujuja. Paikassa tulossa peruskorjausta.
Toimikunta tekee töitä uuden juhlapaikan eteen. Yksi potentiaalinen paikka
tiedossa. Jyri pudottaa toisen pommin ja mainitsee, että Nea eronnut lauantaina
puheenjohtajan pestistä. Mirva kommentoi tähänkin “ei helevetti”. Erika kysyy,
mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Jyri kysyy, onko vapaaehtoisia hallituslaisia
puheenjohtajaksi. Mikko ehdottaa Jyriä toimikunnan puheenjohtajaksi. Jyri on
käytettävissä. Toteamme, että hallituksen päätöksellä Jyri lähtee toimimaan
toimikunnan puheenjohtajana. Jos halutaan perua Nean kunniamainintaa, niin
sitä voi pohtia seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Mikko pohtii, onko tämä
sääntöjen puolesta mahdollista. Milla mainitsee, että vaikka Nea lopettanut, on
hän kumminkin tehnyt paljon töitä.

b. Muut
Juuso mainitsee, että viime kokouksessa puhuttu siitä, että Nio lähtee
kyselemään approtoimikunnan puheenjohtajaa. Ei tietoa asiasta. Mirva miettii,
pitäisikö se kutsua kokoon joulukuun aikana. Niolta viestillä terveisiä, että ei ole
löytynyt. Juuso voi lähteä puheenjohtajaksi. Perustetaan approtoimikunta
kaudelle 2022 ja valitaan Juuso Kinnunen approtoimikunnan puheenjohtajaksi.

11. Liikunta
Liikuntavuoro tälläkin viikolla. Vuorossa sählyä. Mirva kysyy, onko sulisvuoroa mietitty, ei
ole. Erika mainitsee, että ei varmaan kerkeä tälle vuodelle. Liikuntataukojumppavälineitä
ei ole ilmeisesti vieläkään hankittu. Jyri mainitsee, että jonkun pitäsi lähteä kauppaan.
Erika hoitaa liikuntataukojumppavälineiden hankkimisen.

12. Sopoasiat
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Sara mainitsee, että hiljaista on.

13. Kopoasiat
Fysiikan puolella hyvin hiljaista. Matikalta ja tilastotieteellä kuormittavuuskysely lähetetty
eteenpäin ja laitos oli tyytyväinen ja jakaa sitä keskenään.

14. KV-asiat
Ei kv asioita toistaiseksi.

15. Kulttuuri
Milla mainitsee, että ensiviikolla kulttuurivaliokunta ja tämän jälkeen räkäläkierros. Milla
mainostanee räkäläkierrosta.

16. Ympäristö
Ei uusia ympäristöasioita toistaiseksi.

17. Kehitysyhteistyö
Ei uusia kehitysyhteistyöasioita toistaiseksi.

18. Yrityssuhteet
Haalarien kohtalo tuntematon toistaiseksi. Ehkä tulevat vielä ennen joulua.
Maahantuojalla ilmeisesti ollut vaikeuksia.

19. Muiden sektorien kuulumiset
Nettisivut on olemassa. Eipä siinä varmaan muuta.

20. Edustukset
a. TiTOL 20v

Enni ja Philson olleet edustamassa. Heidän antama vujulahja ilmeisesti rikottu.
Jyri tokaisee “voi ei!”.

b. Hyeena 45v
Jyri ja Nio olivat edustamassa. Oli oikein mukavat pippalot ja haalarimerkkikin oli
upea. Sillismerkki oli erillinen ja se kuuluu yhteen varsinaisen merkin kanssa.
Lahjana vietiin kiva IntFest bussi ja maantietä. Hauskaa oli jee!

c. After lecture 15v
Kutsu tullut. Ilmottautuminen menee umpeen ensi keskiviikkona 15.12. Tapahtuu
15.1., joten menee ensi hallituksen edustukseen. Kyseessä iltaristeily. Mirva
kyselee seuraavasta hallituksesta kiinnostuneita.

d. Muut
Sara kysyy Reimanilta, pitäisikö tulla Titiltä kutsua. Heidän vujut 22.1. Odotellaan
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kutsua. Reiman leuhkii, että heillä menee asiat paremmin kun Ynnällä.

21. Sauna
Milla ehdottaa, että budjetoidaan 236,45€ Läffän vakuutusmaksuihin, Juuso kannattaa,
hyväksytään. Jyri käynyt tänään katsomassa ja Läffä on paikallaan.

22. Budjetoinnit
Jyri puhunut vahtimestarien palkitsemisesta perinteisesti konjakkipulloilla. Perinteisesti
annettu pullo per nokka. Aikaisemmin annettu jallua, voi olla myös konjakkia. Alla
mainitsee, että jallu on edullisempaa. Juuso ehdottaa, että budjetoidaan 55,17€
vahtimestarien lasisiin jallupulloihin, Mirva kannattaa, hyväksytään. Juuso hakee pullot.

23. Hankinnat
Mirva mainitsee jäätelökoneesta.

24. META
Mirva mainitsee, että hänellä ei ollut jäätelöä halkossa, mutta on pakkasessa, jota voi
alkaa syömään halkon jälkeen. Nuutti mainitsee, että olisi hyvä selvittää mahdollisuudet
kunniamainintojen kanssa, mikäli haluaa muuttaa jotain.

25. Seuraava kokous
Nio doodlettaa.

26. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Jyri Kohvakka päätti kokouksen kello 17.47.

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

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2021

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Jyri Kohvakka Juuso Kinnunen
Puheenjohtaja Sihteeri


