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Hallituksen kokous 9/2021
Aika: 5.5. 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

Puheenjohtaja
Sihteeri

x tai -
x
x
x
x
x (poistui kohdassa 9., palasi kohdassa 10.b.vii
poistui kohdassa 10.c)
x (saapui kohdassa 8.)
x
x
x(poistui kohdassa 21)
x
x
x
x

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri 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 8/21 muutoksitta.

5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista muutoksitta.

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Erika ehti ajoissa vaikka pelkäsi myöhästyvänsä. Alla perusti tänään oman yrityksen!
Alla on boss-lady ja kynsiteknikko. Mikolla on suklaata pöydällä. Laurallakin oli suklaata.
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Aino sai sähköpostia HSL:ltä. Mirva sai kirjeen yliopistolta, josta sai paskahalvauksen.
Kirje oli liikuntatutkimukseen. Ennillekin tulee kuulemma Helsingin seudun liikenteen
juttuja. Jyri kävi Mirvan kanssa pesemässä kahvipannut origolla. Pannuissa oli palanutta
jäämää. Kaikki mukit oli likaisia ja niissä oli kiinni kuivunutta kahvia. Pitänee pestä
piakkoin. Nio mainitsee, että ne pitää pestä varmaankin käsin. Jyri mainitsee, että
ylistöllä on kone. Mirva epäilee, ettei kuivunut kahvi irtoa koneessa. Mikko mainitsee
parin euron ihmesienestä, joka irroittaisi lian. Mirva sanoo, että lähtee kyllä harjallakin.
Mirva ja Mikko keskustelivat pesutekniikoista ja välineistä pitkähkösti. Mirva ehdottautuu
vapaaehtoiseksi pesemään kuppeja.

7. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.

8. Sektorien kuulumiset
Milla ei käynyt kulttuurivaliokunnan kokouksessa. Valiokunta järjestää jotain kierrosta
piakkoin, mutta ei olla mainostettu jäsenistölle. Milla hoitanee kirjanpidon piakkoin myös.

Jouluristeily tulossa 2-3.12.2021.

Webmaster sektori ilmoittaa, että huhtikuun aikana on ollut enemmän verkkoliikennettä
kuin ikinä. Liikenteestä noin 70% Kännyn takia. Kännyä on ladattu yhteensä 290 kertaa.
Pari viikkoa sitten oli tullut varoitus huijausviesteistä sähköpostilistoille. Nio kysyy, että
jos verkkosivulla korvaa @ merkin (at) niin osaako botit välttämättä lukea näitä. Mikko
sanoo, että (at) on todella yleinen. Mikko tutkinee botteihin liittyvää asiaa ja mainitsee,
että bottien liikenne verkkosivuilla on merkittävää. Edellisen kuukauden aikana on noin
3000 ip bannia annettu palomuurin automaattisen kirjautumisen eston toimesta.

Nio muistuttaa valiokuntien kutsujen seuraamisesta ja että kahdessa pitäisi käydä
vuoden aikana. Valiokuntia on hyvinvointi, kopo, kehy, KV, kulttuuri ja ympäristö.

9. Merkkien jakaminen
Mirva sanoo, että merkit, palkinnot yms jaetaan samoilla jakelukerroilla, jotka ilmoitettu
sähköpostissa, eli 6.5, 10.5 ja 12.5. Jaot on klo 12-14 Mattilanniemen nurmialueella,
sateella katoksessa. Tarvittavat lounasliput ostettu. Nio mainitsee, että jos ostaa 10
lounaslippua saa kahvilipun maksutta.

10. Tapahtumat
a. Kevätkokous

Oli ja meni. Siinä se. Yleisömenestys tapahtuma ei ollut. Lähes kaikki osallistujat
olivat entisiä ja nykyisiä hallituslaisia. Ilmeisesti kokouksessa oli paikalla fuksi
Ossi Hyytiäinen. Entisen hallituksen ja mahdollisten toimihenkilöiden
vastuuvapaus saatiin ja ympäristöstrategia hyväksyttiin. Milla mainitsee, että
ympäristövastaavan kannattaa perehtyä ympäristöstrategiaan. Nio mainitsee,
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että hallituksen alkaessa olisi kaikkien hyvä lukea se.

b. Wappu
i. Wappuetkot-beerpong

Oli ja meni. Tapahtumassa oli about 0 ihmistä. Erika korjaa, että
tapahtumassa kävi Erikan lisäksi Laura. Mirva ei näe tapahtumaa
huonoksi, vaan sattui huono päivä. Mirva muistelee, että edellisenä
vuotena ollut osallistujia.

ii. Vapbun juomapeli-ilta
Oli ja meni. Mirvan mukaan oli porukkaa jonkin verran, pelattiin ainakin
scribbliota, joka oli hauskaa alkoholittomillekin. Tarottia pelattiin myös.

iii. Kevätkokouksen jatkot
Oli ja meni. Tapahtumassa oli melko vähän porukkaa. Mirvan mukaan
tapahtuma meni pitkälti merkkien ompeluksi ja sosialisoitumiseksi.

iv. Etävappusitsit
Oli ja meni. Oli ihan hauskaakin. Porukkaa oli ihan hyvin. Muutama lasikin
meni tapahtuman aikana rikki. Sitsattiin, ja perinteiden mukaan toustit
vaihtuili. Lisää porukkaa saapui myöhemmin. Hyeenatkin saapuivat
illemmalla paikalle sankoin joukoin. Ollaan jälleen kerran harrastettu
kiltayhteistyötäkin.

v. Koko ynnä kokkaa wapusimat
Oli ja meni sekin. Tapahtuma meni Mirvan mukaan ihan hyvin. Tehtiin
simoja, joista tuli ihan hyviäkin.

vi. Vapbusuunnistus
Mirvan silmiin oli hyvä tapahtuma. Osallistumissäpöjä tullut 10 ja
yhteensä 30 osallistujaa. Ennin mukaan oltiin tykätty. Kehitysideana oli
että kuviin voisi heittäytyä ja niistä voisi saada jonkinlaisia lisäpisteitä.
Ennille voi laittaa kehitysehdoituksia. Nio mainitsee, että vastaavaa voi
pitää vapun ulkopuolelle. Enni mainitsee, että tälläisen voisi järjestää
fukseille paikkoihin tutustumiseksi. Mikko kysyy, että onko rastit
paikallaan, on toistaiseksi jos joku haluaa käydä kiertämässä jälkikäteen.

vii. Wabbun lautapeli-ilta
Oli ja meni. Mirva ei muista oliko paikalla eikä edes voi syyttää alkoholia.
Laurakaan ei muista tapahtuman vastuuhenkilönä mitään, oliko paikalla ja
oliko tapahtunut mitään. Nio sanoo, että ilmeisesti hallitus on unohtanut
koko maanantain olemassaolon. Ilmeisesti kukaan ei muista
tapahtumasta mitään ¯\_(ツ)_/¯. Luotetaan, että tapahtuma oli ja meni ja
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hauskaakin oli. Millan mukaan lautapeli-illassa on Discord kanavan
viestien perusteella tehty demoja. Laura sanoo, että ei pelattu, kun
kukaan ei jaksanut. Nio pyytää pöytäkirjaan mainintaa, että ihmiset
yhtäkkiä muistavat mitä on tapahtunut.

viii. Etäwabuappro
Oli ja meni. Se meni ihan “jeesjees” Porukkaa oli ja Mirvan mukaan oli 7
ryhmää ja 2 yksilösuorittajaa. Yhteensä siis 30 henkilöä. Tapahtuma meni
Mirvan mukaan hyvin ja järjestelyt toimivat mainiosti. Ihmisillä oli hauskaa
minitehtävien kanssa, muutamat suorittivat niitä urakalla. Nio pohtii, että
tämä teki rastien odottamisesta paljon miellyttävämpää. Mirva suosittelee,
että etäapproja voi pitää edelleen tarvittaessa.

ix. Koko ynnä kokkaa vapueväät
Tapahtuma oli ja meni. Mirvan mielestä meni ihan “jeesjees”, koska
saatiin kaksi kallaxia kasattua. Ja ainakin yksi henkilö sai vappueväät
aikaan. Tapahtumassa striimattiin Discordia, josta tuli loputon videokierre,
joka ilmeisesti oli ilmiömäisen hauskaa.

x. Etäkirkkopuistopiknik
Sekin oli ja meni. Tapahtuma oli Mirvan mukaan miellyttävä. Alla
mainitsee, että pitkät tapahtumat mahdollisesti toimisivat paremmin
Discordissa. Alla pohtii, että Discord on rennompi vaihtoehto. Mirva on
samaa mieltä. Viime vuonna livevappu oli paremmin muistissa ja siinä
vaiheessa Discord ei ollut niin kehittynyt. Mirva pohti Discordin videoiden
kestävyyttä. Jyri mainitsee Zoomin taustatoiminnosta. Erika sanoo, että
pitkiin tapahtumiin voisi jakaa tapsavuoroja. Pitkäaikainen istuminen ja
vastuu ei ole hyvä ratkaisu. Mirva mainitsee, että edellisenä vuotena oli
paljon porukkaa, mutta kun nyt ei ollut niin paljoa, niin vastuun jakaminen
olisi ollut hyväksi.

xi. Etäharjupiknik
Sekin tapahtuma Mirvan tietääkseen oli ja meni. Alla oli pahassa
krapulassa, joten ei ollut paikalla. Erika oli tapahtumassa koko ajan,
paikalla oli kolme henkilöä kokoajan. Mirva pohtii krapulan olleen syy
väen vähäisyyteen. Aino kysyy, miksi aloitettiin niin aikaisin. Mirva sanoo,
että on hyvä pointti ja että pitää pohtia kirkkopuistopiknikin tapahtuman
jälkeen ajankohtia. Enni huomauttaa, että porukkaa oli myös
livekontakteissa.

c. Muut
Mirvalta ilmoitusasiaa:
Ynnän ESC varaukset. Kostajaiset 23.3.2022. Matlujen yhteinen tapahtuma,
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mutta jatkot Ynnän varauksella ESCissä.
Luonnontieteellinen laskiainen varattu 16.2.2022, joka on Syrren varaus.
Ensi syksylle ensimmäinen baarikierros 8.9.2021.
Kauppakadun appro näillä näkymin 7.10.2021.

Nio mainitsee, kesätapaamisesta ja kysyy hyllytetäänkö idea pandemian takia.
Mirva kysyy perumisaikataulua. Nio sanoo, että todennäköisesti ei ole tarkkaa
politiikkaa. Aino miettii, että nyt on parempi tilanne kuin tasan vuosi sitten, ja jos
tapaukset pahenee, niin voi järjestää jotain muuta. Mirva miettii, että parempi
varata. Nio sanoo, että henäkuun lauantaista ainoastaan ensimmäinen on
varattu. Tapahtuma ollut heinäkuun viimeisellä viikonlopulla perinteisesti. Tomi
pohtii HV-mökistä ja todetaan, että ei olla puhuttu. Edellisten kesätapaamisten
perusteella Nio ehdottaa varaamista kuun vaihteessa olevalle viikonlopulle ja
selvittämistä siitä, että kuinka paljon aikaisemmin peruminen tulisi suorittaa.

Nio pohtii HV mökkiä ja kysyy mielipidettä. Ja kysyy ajankohtaa. Enni sanoo, että
kesällä voi olla hankalaa saada kalenterit kohtaamaan. Tomi sanoo, että voisi olla
syksyllä myös virkistymistarkoitukseen. Nio pohtii, että mitä aikaisemmin, sitä
parempi ryhmäytymistarkoitukseen. Jyri pohtii, että tuleeko syksyn viikonloput
vujujen yms takia täyteen. Milla kysyy, että paljonko ollut yleensä porukkaa
paikalla, ja että otetaanko vanhaa hallitusta mukaan pandemian takia. Nio näkee,
että vanhoja ollut myös kiitostarkoituksissakin. Perehdytystä ei akuutisti tarvita.
Mirva miettii, että vanhan hallitus varmaankin ymmärtänee, jos päätetään pitää
uuden hallituksen kesken. Jyri mainitsee, että jos pandemiatilanne ei muutu, niin
17.5 jälkeen kokoontumisrajoitus on 20. Nio kysyy, mietitäänkö ajankohtaa nyt
vai myöhemmin. Tomi kysyy, onko halkoa ennen kesää. Tomi ehdottaa, että parin
viikon sisään voisi olla kokoontuminen jossa puhuttaisiin asiasta. Nio on miettinyt
jonkinlaisen tapaamisen järjestämistä muutenkin parin viikon sisään. Mirva pohtii,
että väheneekö vapaat viikonloput, jos varaamista lykkää. Nio ehdottaa, että
laitetaan lukkoon joku päivämäärä. Aikaisemmin varauksen siirtäminen on ollut
helppoa tarvittaessa. Nio laittaa kyselyn viikonlopuista ja katsotaan ajankohtaa
sen mukaan. Jyri kannattaa. Mirva kysyy, että pitäisikö päättää milloin pitää olla
päätetty. Nio ehdottaa viikkoa. Nio laittaa kyselyä hallituschattiin päivämäärästä.

11. Liikunta
Erika käynyt tarkistamassa liikuntavastaavan sähköpostin jossa ei ollut mitään.
Liikuntabingosta Erika ja Enni sopivat aikataulua piakkoin. Piknikillä kysytty, että milloin
olisi mahdollista varata kampuksen kenttiä ja kysyy tietääkö joku. Mirvan mukaan
jonkinlaista sähköpostia tullut asiaan liittyen. Jyri sanoo, että ainakin ainejärjestötiloista
tullut jotain. Erika selvittänee.

12. Toimikunnat
a. Känny-toimikunta
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Känny julkastiin aikataulussa ja toimikunta tyytyväinen kännyyn. Kännyä ladattu
290 kertaa. Puuhanurkkauksen kyselyyn vastattu 3 kertaa. Markkinoitu
someissa. Nio mainitsee, että Känny oli hieno.

b. Muut
Vujutoimikuntaa pitänee herätellä ja kysellä tilannetta. Heillä pitäisi olla piakkoin
kokousta.

13. Sopoasiat
Tomilla ei lisättävää. Sara kysyy, että tarvitseeko jotain hyvinvointipuuhailua
hallituslaisille. Nio lupautuu auttamaan tarvittaessa. Milla kysyy, milloin seuraavat
sopokahvit, Tomi sanoo, että voidaan järjestää ennen kesää. Nio sanoo, että kesällä
jonkinlainen piknik voisi olla kiva varsinkin jos ei kesätapaamista tapahdu.

14. Kopoasiat
Yhteensä kuormituskyselyyn 105 vastausta. Fysiikalta 61 ja matikalta 44. Huomenna
Kopokaljat 17-19 Discordissa. Paikalle voi tulla avautumaan opinnoista, opinnoista ja
opinnoista. Tomi kysyy voiko paikalle tulla avautumaan opinnoista, voi. Nio kysyy,
pidetäänkö iltakoulua näistä kuormituskyselyn vastauksista, pidetään. Koposähköposti
ollut hiljainen.

15. Ylistönrinteen uudet tilat
Ainejärjestötiloista ollut puhetta Ylistönrinteen remontin yhteydessä. Vaihtoehtovisioita
ollut kaksi, mutta meille näytetty vain yksi, joka ei ollut suotuisa ainejärjestöjä kohtaan.
Mikko lisää, että Ylistönrinteen tämänhetkiset suunnitelmat ovat yli nykyisen budjetin.
Mikko puhui ratkaisuista ainejärjestötiloihin ja keittiöpisteisiin liittyen. Nio mainitsee, että
tämänhetkisen suunnitelman mukaan Ylistölle tulee vain yksi ravintola, jolla Semman
mukaan pärjättäneisiin. Toukokuun loppupuolella lisää tietoa tulossa.

16. KV-asiat
Ei KV-asioita. Enni pohtii yhden KV opiskelijan haalarin hintaa, katsotaan METAssa.

17. Yrityssuhteet
Hupparit eivät ole vielä tulleet, Tomi selvittänee.
OP oli kiitollinen kun välitettiin tarjottu kurssi.
Studentlife laittanut tarjousta yhdelle työntekijälle.
Jyri kysyy haalarisponsseista, Tomi aloittanee hakemaan.

18. Sauna
Oli vappusuunnistuksen aikaan paikallaan. Ei sauna-asioita.

19. Budjetoinnit
Ei budjetoitavaa toistaiseksi.
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20. Hankinnat
Nio puhuu ihmesienien hankkimisesta. Nio ehdottaa, että budjetoidaan 4€ ihmesieniin
kahvikuppien puhdistamista varten, Jyri kannattaa, budjetoidaan, Nio hakenee.

21. META
Yksi KV opiskelija kysynyt, että voidaanko myydä hänelle haalarit. 2020 myyty 25€. Nio
kysyy, että millä hinnalla halutaan myydä. Enni sanoo, että viimevuoden hinnalla. Nio
pohtii, että milloin varattuja haalareita voi ruveta myymään, että milloin varaus raukeaa.
Nio sanoo, että voisi pyytää ilmoittamaan jos ei ole vielä hakenut haalareitaan ja jos
haluaa ne niin ilmoittaa. Enni sanoo, että voidaan myydä vanhat haalarit. Jyri sanoo, että
raja taitanee olla toukokuun jälkeen. Mirva pohtii, että lukeeko tämä joissain säännöissä.
PK 18/19: haalareita säilytetään toukokuun loppuun. Milla kysyy pitäisikö päättää uusi
päivä. Nio kysyy jätetäänkö uusimmat haalarit vielä myymättä, jätetään toistaiseksi ja
myydään myöhemmin mahdollisuuksien mukaan. Nio sanoo, että olisi reilua myydä
samaan hintaan, kun 2020 syksyn fukseille. Myydään 30€ vanhat haalarit.

Nio ilmoittaa, että bannit aikaisemmin bannatulle henkilölle päättyvät tänään ja Nio
poistaa bannit.

Mikko sanoo, että aktiivifuksin merkin saa 14 henkilöä. 9 fyysikkoa 4 matemaatikkoa ja 1
tilastotieteilijä. Suurimmat pisteet oli 382. Tomi pohtii pistemääristä, että jatkossa voisi
muistuttaa tapahtumissa fuksipassista. Jyri kysyy oliko raja sopiva (250). Mikko toteaa,
että pisteiden perusteella oli hyvä. Pistekeskiarvo oli 141 niillä, joilla oli vähintään piste.
Tomi huomauttaa, että tuleville vuosille tarvittaessa voisi olla vaihtoethoinen fuksipassi,
jossa painotus ei olisi niin paljoa tapahtumissa.

Nio mainitsee, että tullut kyselyä Knightin fysiikan oppikirjan perään, joku haluaisi ostaa,
ja on miettinyt mistä kannattaisi ostaa. Tomi pohtii nettiversiota. Mirva pohtii, että
Ynnääjissä voisi olla myyjiä. Nio kysyy, että kenelle käytössä sähköinen versio, ilmeisesti
kaikille yliopiston opiskelijoille.

22. Seuraava kokous
Nio ehdottaa kolmen viikon päähän seuraavaa kokousta, tarkemmin 26-28.5 välille. Nio
ehdottaa to 27.5. klo 16.15 alkaen, Erika kannattaa, pidetään tällöin.

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

Liitteet
1. Kokouksen 9/21 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2021
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Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Nio Piri Juuso Kinnunen
Puheenjohtaja Sihteeri


