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Hallituksen kokous 20/2021
Aika: 17.12. kello 14.15
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(poistui kohdassa 11a)
-
x(saapui kohdassa 9.)
x
-

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri avasi kokouksen ajassa 14.15.

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

3. Sihteerin valinta
Valitaan sihteeriksi Juuso Kinnunen.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirja 19/21 muutoksitta.

5. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytään asialista seuraavilla muutoksilla:
Lisätään kohta 6 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja siirretään muita kohtia tarpeen
mukaan.

6. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tomi ja Mikko.
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7. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Jyri pohtii ääntenlaskijoiden valintaa, ei toivottavasti tarvitse äänestää. Tomi avautuu
siitä, että miten matkahuolto on vetänyt häntä nenästä. Nioakin on vedetty nenästä
lähettämisen kanssa. Mikko ilmoittaa, että syönyt snickersiä. Molemmat Jyrkit palanneet
Origolle 639 päivän jälkeen. Mikko lahjoittanut Ynnälle ruukun ja aluslautasen kyseiselle
ruukulle sekä jonkin verran multaa. Tämä tuottanut Mikolle taloudellisia tappioita. Jyri
muuttaa lähemmäksi tulevaa pj:tä ja tulevaa ex-pj:tä.

8. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.

9. Hallituksen palkitseminen
Keskiviikkona oli palkitsemisilta. Nio kokee tulleensa hyvin palkituksi ja hänen olo on
paranemaan päin. Jyri mainitsee, että ruoka oli hyvää. Tomi sanoo, että oli hyviä kuvia.

10. Tapahtumat
a. Joulukuun karaoke

Ollut ja ilmeisesti mennyt hyvin. Kinkkubingossa kinkku meni Ynnälle!

b. Paremmat pikkujoulut
Oli ja Ennin mielestä kaikki meni tosi hyvin. Porukkaa oli hyvin paikalla. Puuro
riitti hyvin. Nio ehdottaa puuroon budjetoimista 200, Jyri kannattaa, hyväksytään.
Nio mainitsee, että vapaaehtoinen sisäänpääsymaksu tuotti 26,15€.

c. Muut
Ei muita tapahtuma-asioita toistaiseksi.

11. Toimikunnat
a. Vujutoimikunta

Hyväksytään toimikunnan jäseniksi:
Liisa Miettinen
Ossi Hyytiäinen
Mikael Myllymäki
Juuso Kinnunen

Jyri mainitsee, että uusi juhlapaikka on Scandic laajavuori. Cocktailtilaisuuden
paikka auki. Valorinne jatkoilla ja silliksellä. Yliopiston tilat maksavat
viikonloppuna ja tarvitsevat vartioita. Jyri mainitsee, että ilmoittatutuneita tullut
jäsenistössä 120 ja kutsuvieraita 55. Näyttää tulevan hyvät vuosijuhlat.
Haalarimerkit ovat tulleet tällä viikolla.
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b. Approtoimikunta
Approtoimikunnan ensimmäinen kokous tulossa tänään.

c. Muut
Ei muita toimikunta-asioita toistaiseksi.

12. Liikunta
Taukojumppavälineet haettu ja viety opiskelijatiloihin. Kiitoksiakin on jo kuulunut.

13. Sopoasiat
Tomi jatkaa viime kokouksen tyylillä, että on hiljaista.

14. Kopoasiat
Ei uusia kopoasioita toistaiseksi.

15. KV-asiat
Ei uusia kv-asioita toistaiseksi.

16. Kulttuuri
Ei uusia kulttuuriasioita toistaiseksi.

17. Ympäristö
Ei uusia ympäristöasioita toistaiseksi.

18. Kehitysyhteistyö
Ei uusia kehitysyhteistyöasioita toistaiseksi.

19. Yrityssuhteet
Haalarit saapuivat vihdoin. Jakaminen seuraavalle vuodelle. Tomi selvitellyt yhteystietoja
ja huomannut puutteita. Tomi on päivittänyt niitä ajan tasalle. Nio ehdottaa, että
budjetoidaan 3638,65€ haalareihin, Jyri kannattaa, hyväksytään.

20. Muiden sektorien kuulumiset
Nettisivut vaikuttavat siltä, että kestivät vujulippujen myyntiä. Mikko olettaa, että
muutamalle ei ole lähtenyt ilmoittautumisviestiä. Mikko hoitanee kuntoon kohtapuoliin.

Ei ole tullut risteilyltä viimeistä korjauslaskuja. Ei ole toistaiseksi tiedossa, että olisi
tulossa ylimääräisiä laskuja.

21. Edustukset
a. After lecture 15v

Nio ymmärryksessä, että päällekkäin järjestösemman kanssa, joten Nio ei usko,
että joku lähtee.
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b. Muut
Nio pohtii, että onko TiTOL:in vujujen sponssit budjetoitu. Nio ehdottaa, että
budjetoidaan 20+20+20 Titolin vujuihin ja lahjaan, Jyri kannattaa, hyväksytään.

Save the datet tulleet Asteriskille 26.2. ja Tiltti ry:lle 22.1. Ilmeisesti Tiltiltä ei ole
tullut kutsua.

22. Sauna
Nio ehdottaa, että budjetoidaan tohoon, kaasuun ja lukkosulaan 25,40€, Jyri kannattaa,
hyväksytään. Nio ehdottaa, että budjetoidaan nastarenkaisiin, puihin ja kuljetuskulujen
korvaamiseen 170€, Juuso kannattaa, hyväksytään. Juusolle ja Tomille kelpaisi Läffän
löylyt. Vujujen silliksellä sitten.

23. Budjetoinnit
Ei uusia budjetointeja toistaiseksi.

24. Hankinnat
Jyri pohtinut järjestönauhaa ja hallitusmerkkejä hommata lisää. Merkkejä on 110.
Jäsennauhasta hankalampi sanoa. Nio voisi hankkia lisää nauhaa. Ennin mielestä voisi
järjestää tilaisuuden myydä nauhaa. Nio pohtii, että pitäisi selvitellä, mistä voi tilailla ja
budjetoinnit yms hoitaisi ensi vuoden puolella. Mikko muistelee kuulleensa, että nauha
on törkeen kallista ja huomauttaa, että pitää katsoa kunnolla, paljonko sitä on. Nykyinen
nauha ollut ainakin 5 vuotta kassakaapissa. Jyri kuullut, että nauhaa kannattaisi olla
kunnolla saatavilla. Enni tutkii asiaa. Ohjeet väreistä yms perinneohjesäännössä.

25. META
Tomi mainitsee, kokouksen speedrunista. Vahtimestarit saaneet lahjansa tänään ja olivat
“hyvin hyvin” kiitollisia siitä.

26. Seuraava kokous
Kokouskutsu tehty noin 10 minuutissa ja tämä hallitus ei kokoustele enää :(.

27. Kokouksen päättäminen
Nio kiittää vuodesta ja kokoukseen saapumisesta.
Hallituksen puheenjohtaja Nio Piri päätti kokouksen kello 14.47.

Liitteet
1. Kokouksen 20/21 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2021

Kokouksen puolesta



Ynnä ry, hallituksen kokous 20/2021 5/5

__________________________ _____________________________
Nio Piri Juuso Kinnunen
Puheenjohtaja Sihteeri

__________________________ _____________________________
Tomi Haapamäki Mikko Röyskö
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja


