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Hallituksen kokous 1/2022
Aika: 4.1. kello 12.15
Paikka: Ynnän Discord

Hallitus: Läsnä:

Mirva Toivio
Philson Aden
Jyri Kohvakka
Valtteri Hiltunen
Alla Marchenko
Nio Piri
Mikko Röyskö
Erika Kannisto
Juuso Kinnunen
Enni Rajala
Henna Kokkonen
Samuli Aalto
Atte Heikkinen
Sara Peltoluhta
Joni Tervo
Saana Hilvo
Onni Hinkkanen

Juho Reiman

Puheenjohtaja
Sihteeri

x
x
x
x (poistui kohdassa 13)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Hallituksen ulkopuolinen (poistui kohdassa 5)
Hallituksen ulkopuolinen (poistui kohdassa 5)
Hallituksen ulkopuolinen jäsen (poistui kohdassa
22)
Hallituksen ulkopuolinen jäsen (saapui kohdassa 9,
poistui kohdassa 10a)

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Mirva Toivio avasi kokouksen ajassa 12.16.

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

3. Sihteerin valinta
Valitaan sihteeriksi Philson Aden.

4. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytään asialista seuraavilla muutoksilla:
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Muutetaan kohta 4 Esityslistan hyväksyminen kohdaksi  Asialistan hyväksyminen.
Lisätään kohta 8 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja siirretään muita kohtia tarpeen
mukaan.

5. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Joni Tervolle ja Saana Hilvolle. Joni Tervo,
Loimun kampuspromoottori Jyväskylässä, puhuu Loimun puolesta. Saana Hilvo,
Loimun paikallisyhdistyksen puheenjohtaja, puhuu Loimun paikallisyhdistyksen
puolesta.
Niolla ei ole ruokaa, Mikolla on suklaata. Onni ilmoittaa, että viikon linkkilippu maksaa
44 lakritsia. Nio ehdottaa, että yritetään ostaa lakuilla lippu.

6. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.

7. Hallitustoiminta
a. Työjärjestys

Työjärjestys käyty läpi ja hyväksytään sellaisenaan.

b. Kokouskäytänteet
Pyritään pääsemään paikalle ja aloittamaan ajoissa.
Ilmoitetaan, jos ei pääse paikalle.
Ei puhuta toisten päälle.
Puheenvuoroja voidaan pyytää (Discord -halkoissa) tarvittaessa.
Tutustutaan halkon asioihin etukäteen.
Muokkausehdotukset asialistaan.
Mietitään etukäteen tuotava tieto ja pyritään tutustumaan siihen ennen halkoa.

c. Toimikuntasäännöt
Toimikuntasäännöt käytiin läpi. Muutetaan kohdassa 3 esityslista asialistaksi.
Hyväksytään toimikuntasäännöt näillä muutoksilla.

d. Kulkuoikeudet ja avaimet
Hallituslaisille kuuluu kulkuoikeudet, selvitetään hakeminen. Jatkavilta ei
vaadi toimenpiteitä. Lopettavat palauttavat lätkänsä JYY:lle  ja uudet hakevat
omansa, kun ilmoitetaan, että se on mahdollista.
Fyysiset avaimet ovat olemassa Ynnän toimistoon ja Origolle, Mirva koordinoi
avaimet lopettavilta uusille. Kaikille hallituslaisille pitäisi riittää toimiston avain.
Origon avainta ei välttämättä ole kaikille, mutta Origolla on yksi avain
toimistoon sitä tarvitseville.

e. Nimenkirjoitusoikeuksien ilmoittaminen PRH:lle
Mirva ehdottaa, että budjetoidaan patentti ja rekisterihallinnolle 20€
muutosilmoitukseen, hyväksytään.



Ynnä ry, hallituksen kokous 1/2022

f. Pankkitilioikeudet
Jatkettiin Nio Pirin laajoja tilinkäyttöoikeuksia Ynnä ry:n tilille FI24 5290 0220
1865 46. Maksuliikenne päätettiin hoitaa hänen Yrityksen
OP-verkkopalvelunsa kautta. Lisäksi päätettiin jatkaa hänen OP Visa
Business -maksukortin käyttöoikeutta. Syyksi todettakoon, että voi kestää,
että Mirva ja Valtteri saavat oikeudet ja voimassa olevat kortit ja toiminnan
kannalta on hyvä, että jollain on oikeudet.

Päätetään myöntää Mirva Toiviolle  laajat tilinkäyttöoikeudet Ynnä ry:n tilille
FI24 5290 0220 1865 46. Maksuliikenne päätettiin hoitaa hänen Yrityksen
OP-verkkopalvelunsa kautta. Lisäksi päätettiin jatkaa hänen OP Visa
Business -maksukortin käyttöoikeutta.

Päätetään myöntää tulevalle rahastonhoitajalle Valtteri Hiltuselle laajat
tilinkäyttöoikeudet Ynnä ry:n tilille FI24 5290 0220 1865 46. Maksuliikenne
päätettiin hoitaa hänen Yrityksen OP-verkkopalvelunsa kautta. Lisäksi
myönnetään hänelle OP Visa Business -kortti.

Päätettiin myöntää tulevalle tapahtumakoordinaattorille Alla Marchenkolle OP
Visa Business -kortti Ynnä ry:n tilille FI24 5290 0220 1865 46.

Milla Männikön tilinkäyttöoikeudet Ynnä ry:n tilille FI24 5290 0220 1865 46 ja
OP Visa Business -maksukortin käyttöoikeudet päätettiin lakkauttaa.

Kiril Sanasvuoren OP Visa Business -maksukortin käyttöoikeudet päätettiin
lakkauttaa.

Ohjeistetaan, että he, keiltä oikeudet on lakkautettu, tuhoavat korttinsa
kunnolla, jottei niitä voi väärinkäyttää myöhemmin.

g. Hallituskuvat
Mirva ehdottaa, että tänä vuonna hallituskuvat otetaan perinteisesti MaD:in
“tunnelissa”. Kysytään Mikon kameraa/kuvaustaitoja käyttöön. Mikolle käy.
Mikko lupaa olevansa paikalla kuvaamassa viikolla 2. Sovitaan myöhemmin
tarkat ajat.

8. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Juuso ja Jyri ehdottavat itseään tarkastajiksi. Hyväksytään molemmat.

9. Hallitusvirat
Mirva toteaa, että kaikkiin muihin pesteihin, paitsi tapsaan oli tunkua (hyvin outoa).
Lista rooleista, jotka valittiin kokouksessa (Ei sisällä syyskokouksessa valittuja
rooleja.):
Enni Rajala: Tapahtumavastaava, some-vastaava
Atte Heikkinen: Fuksivastaava, liikuntavastaava
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Samuli Aalto: Yritysvastaava, tapahtumavastaava
Alla Marchenko: 3miot-vastaava
Henna Kokkonen: Yritysvastaava
Juuso Kinnunen: Yritysvastaava, tiedottaja
Mikko Röyskö: Webmaster, ympäristövastaava
Sara Peltoluhta: Matematiikan kopo-vastaava, sopo-vastaava
Jyri Kohvakka: Fysiikan kopo-vastaava
Erika Kannisto: Sopo-vastaava
Nio Piri: Kehy-vastaava, kulttuurivastaava, KV-vastaava
Philson Aden: Tapahtumavastaava

10. Toimihenkilövirat
a. Toimihenkilövirat

Lista toimihenkilöviroista, jotka valittiin kokouksessa:
Philson Aden: TEK- ja ML-yhteyshenkilö
Jyri Kohvakka: SFMO-yhteyshenkilö, JANO ry ja MAOL-yhteyshenkilö
Mirva Toivio: LOIMU ja TiTOL -Yhteyshenkilö
Onni Hinkkanen: Origovastaava (kevään ajan).
Tuomas Niemi: Origovastaava
Kysellään potentiaalikuoppavastaavaa hallituksen ulkopuolelta.
Henna Kokkonen: Haalarimerkki-paita-tölkkisukka-merkki-ja-nauha-vastaava
Kiril Sanasvuori: Saunamaisteri
Juho Siitari: Saunamaisterin auto
Kiril toivoi, että kysellään halukkuutta saunamaisterin oppipojaksi (auto ei
vaatimus niin kauan kuin Siitari elää). Kysellään hallituksen ulkopuolelta
vuoden mittaan.
Mikko Röysko: Retkeilyvastaava
Enni Rajala: Kyykkävastaava
Valtteri Hiltunen: Maku- ja esanssivastaava
Jyri Kohvakka: Risteilyamiraali

Pidetään 10 minuutin kokoustauko, jatketaan kokousta klo 14.11.

b. Muut henkilöt
Kunnianimitykset:
Milla Männikkö: Ynnän poikkeus
Laura Kauhanen: Ynnän muotitietoinen graafikko
Tomi Haapamäki: Ynnän kaljahattu
Kiril Sanasvuori: Ynnän jokapaikanhöylä
Juho Siitari: Ynnän jokapaikanhöylän auto

11. Hallituksen koulutus
Hallituksen koulutus järjestetään perinteisesti HV-mökillä 7.-9.1. Salmenkylän
metsästysmajalla. Mietitään mökille hyvä koulutuskombo sekä pestikohtaiselle, että
yleiselle järjestötoiminta koulutukselle.
Järjestöseminaarin ilmoittautuminen sulkeutuu 11.1. Kaikki käyköön ilmoittautumassa
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oman pestin koulutuksiin. Järjestöseminaari pidetään 14.-15.1. Perjantaina on tarjolla
yleistä järjestökoulutusta, jota suositellaan kaikille. Lauantaina on enemmän
sektorikohtaisia koulutuksia. Seminaari järjestetään mahdollisesti etänä. Nio toteaa,
että kannattaa, jos jaksamista ja kiinnostusta riittää, niin tsekata oman sektorin
ulkopuolisiakin koulutuksia.

12. Fuksit
Fukseista ei tällä hetkellä tietoa. Atte uutena fuksivastaavana ottakoon yhteyttä
laitoksiin ja kysyköön, onko uusia fukseja. Enni avustaa. Olisi hyvä olla tehtynä
seuraavaan halkoon mennessä.
Fuksien haalarit ovat saapuneet ja ne on jaettava. Haettaessa maksetaan ja
allekirjoitetaan, että noudettu. Jonkun on tehtävä taulukko ja tulostettava se.
Sara kysyy pitäisikö matematiikalla ja ylistöllä jakaa erikseen ja aikoja olla useita, jos
rajoitukset eivät salli yhtä jakotilaisuutta. Nio toteaa, ettei välttämättä kannata jakaa
yhtä aikaa matematiikalla ja ylistöllä. Alla toteaa, että eri aikoina eri pisteillä olisi
hyvä. Alla kyseenalaistaa kaikkien hallituslaisten läsnäolon tarpeellisuutta
jakamisessa. Mirva toteaa, että 4-5 koettu tarpeelliseksi. 1 lukee listaa, 1-2 katsoo
laatikoista ja 1-2 jakaa.
Mirva ehdottaa, että päätetään viikko, kun jaetaan. Mirva tekee doodlen ja sen
pohjalta valitaan ajat, kun tiedetään mitkä sopii keillekin. Sitten valitaan, mitkä ajat
pidetään ylistöllä ja mitkä matematiikalla.
Nio ehdottaa, että viikolla 2 olisi kaksi päivää ja viikolla 3 olisi 2 päivää, koska luennot
alkavat vasta viikon 2 lopussa, eikä tällöin olisi ehkä kauheaa ruuhkaa, mutta haalarit
saataisiin silti jaettua mahdollisimman pian. Katsotaan ajat viikoille 2 ja 3.
Juuso lupaa ottaa kopin taulukon tekemisestä ja tulostamisesta. Tehtävä ensi
viikkoon mennessä. Mirva sumplii ajat.

13. Tapahtumat
Jyri toteaa, että tapsatiimin olisi ASAP alettava suunnitella vujuviikon
tapahtumia/ohjelmaa. Alla pohtii pitäisikö aloittaa vasta HV-mökin jälkeen. Mirva
toteaa, että ei ennen, mutta mahdollisesti perehdytyksen lomassa, jos on aikaa. Alla
toteaa, että ideoidaan jo etukäteen ja pohtii, että HV-mökillä ei välttämättä pysty,
mutta pidetään pieni kokous, jos voi tai sitten pikaisesti jo tulevalla viikolla.
Tapahtumakoordinaattorilla ei ole tapahtumia esiteltäväksi.
Mirva kertoo, että ESC:n tapahtumapäällikkö on vaihtunu ja on nykyään Juuso.
Toivotaan, että yhteydenpito jatkuu yhtä mukavana. Mirva laittaa yhteystiedot
eteenpäin hallitukselle halkon jälkeen.

14. Liikunta
Nio kysyy, miten liikuntavuorot menevät nyt. Erika kertoo, että pitäisi avautua 13.
päivä, mutta vaikea sanoa nykytilanteessa. Erika kysyy Joonakselta, onko hänellä
tietoa.

15. Toimikunnat
a. Approtoimikunta

Nimetään Juuso Kinnunen toimikunnan puheenjohtajaksi ja seuraavat henkilöt
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jäseniksi:
Eero Österlund
Nio Piri
Enni Rajala
Liisa Miettinen
Mikael Myllymäki
Mirva Toivio
Onni Hinkkanen

Approt ovat tulossa 6.4.2022, teemaksi pohdittu teletappeja. Suorituspaikoiksi
ajateltu kysyä 20 eri paikkaa ja paria ruokapaikkaa.
Todetaan, että vastaisuudessa toimikuntaa ei tarvitse hyväksyä uudelleen.

b. Vujutoimikunta
Hyväksytään toimikunta tällekin hallituskaudelle. Jyri kertoo, että
vujutoimikunta kokoustaa huomenna ensimmäisen kerran tänä vuonna.
Toivotaan, että vujut päästään järjestämään. Laskuja tullut jonkin verran. Nio
ja Niko hakevat juomia vujuille tällä viikolla. Tilillä hieman vähän rahaa
hankintoihin, toivotaan, että saadaan maksuja. Esc ei ole vielä maksanut.
Toimikunnalla ei uusia jäseniä. Mirva kirjoitteli Nikolle ja Niolle
valtuutuslappuja, että vujuille haettavat juomat eivät ole omaan käyttöön.
Toivottavasti valtuutuslaput riittävät rajalla.

c. Muut
Pohditaan, lakkautetaanko Kännytoimikunta tai onko se vielä olemassa.
Lakkautetaan viime vuoden Kännytoimikunta. Perustetaan mahdollisesti uusi
vuoden mittaan.

16. Sopoasiat
Ei sopoasiota. Mirva lisää, että sopokahvit olisi syytä järjestää mahdollisimman pian.

17. Kopoasiat
Ei kopoasioita. Kopokaljat pohdinnan alla Jyrin mukaan.

18. Kv-asiat
Nio kysyy onko vaihtareita. Onni toteaa, että on ja että hän on matematiikan laitoksen
kv-tutori ja voi antaa yhteystietoja.

19. Muut sektorit
Mirvalta pyyntö Webmasterille, että olisi syytä päivittää ainakin hänet pj:ksi
nettisivuille. Mikko toteaa, että päivittelee tänään mm. hallituspestit sivuille. Mikko
lisää, että hieman ennen joulua pk-seudulta eräältä sähköinsinöörikillalta tuli
konsultaatiopyyntöä sähköisen fuksipassin saralta ja Mikko auttoi ja pyysi, että
hyvistä ideoista ollaan tännekin päin yhteydessä.

20. Yrityssuhteet
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a. Hallitushupparit
Mirva toteaa, että hallituksen perinteiset hupparit olisi kiva pitää suunnilleen
samoina tänäkin vuonna. Yrkät voisivat alkaa kartoittamaan hintaa ja
sponsoreita (tärkeinä TEK, Loimu ja ESC) ja muita logoja. Mirva vinkkaa, että
yrkkäkansiosta voi löytyä apua ja edeltäjiltä voi kysyä. Toteutetaan hupparit
tänäkin vuonna. Yrkät delegoi kokouksen jälkeen. Ensi halkoon olisi hyvä jo
saada infoa. Kysytään haluaako JYY sponssata ja jos ei, pohditaan
painatetaanko logo omakustanteisesti.
Alla kysyy, onko vetoketjuttomia huppareita mahdollista saada. Tomi viime
vuonna kysellyt ja ei ollut kaiketi onnistunut samaan tilaukseen kätevästi.
Juuso muistelee, että haluttiin samanlaiset kaikille. Alla toteaa, että jos kaikki
pitäisi hupparia, eikä jättäisi pitämättä/ostamatta vetoketjun takia, niin
näyttäisimme yhtenäisemmiltä. Yrkät selvittäköön tätä mahdollisuutta.

b. Muut
Selvitetään Loimun saunamainosta. Loimun vastaava kyseli, mikä keissi
saunamainoksen kanssa on ja totesi, että asia pitäisi hoitaa. Ilmeisesti
Loimun kanssa on sopimus, että he saisivat logon saunaan. Epäselvyyttä on
onko saunassa logoa, onko maksettu, laitettu laskua tms. Onni toteaa, että
tilanne on todnäk. hänen jäljiltään, sillä silloin asian tiimoilta tuli joitain
epäselvyyksiä ja porukka vaihtui. Jotain mainoksia saunaan on laitettu, ei
muistikuvia onko jokin niistä Loimun. Todetaan, että selvitellään. Mirva ottaa
vastuun, että selvittelee seuraavaan halkoon mennessä.
Loimun vuosisopimus muuttunut. Tarkasteltiin uutta sopimusta. Mirva pohtii,
onko saunamainos mahdollista lisätä uuteen sopimukseen. Sara kysyy
lisääntyykö sponssimaksu, ei kuulemma. Nio toteaa, että olisi hyvä sisällyttää
saunamainos tähän sopimukseen, ettei sitä tarvitse aina sopia erikseen. Pitää
päättää, millaiset luvat annetaan Loimulle sähköpostilistojen hyödyntämiseen.
Nio ehdottaa, että edelleen tiedottajan kautta. Jyri kannattaa. Mirva ehdottaa,
että käännytetään sopimus takaisin, lisätään saunamainos uuteen
sopimukseen ja hyväksytään seuraavassa halkossa. Päätetään, että tehdään
näin.

21. Sauna
Nio toteaa, että sauna on kaiketi hengissä.

22. Budjetoinnit
Jälkibudjetoidaan vujutoimikunnalle (178€) kiireelliseen hankintaan. Selitys
jälkibudjetoinnille on, että juomahankintakuluihin sisältyy matkakulut ja koska hakijat
ovat lähdössä matkalle jo tulevana torstaina, oli liput ostettava etukäteen.
Budjetoidaan loput talousarvion mukaisesta summasta (9822€) vujutoimikunnalle.
Jyri toteaa, että arvio on, että toimikunta käyttää 20000€.
Budjetoidaan talousarvion mukainen summa (1700€) approtoimikunnalle.
Budjetoidaan 20€ puheenjohtaja-takin brodeeraukseen.
Budjetoidaan talousarvion mukainen summa (450€) pankkikuluihin.
Budjetoidaan 40€ SFMO:n vuoden 2021 jäsenmaksuun.
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Budjetoidaan talousarvion mukainen summa (600€) HV-mökkiin.

23. Hankinnat
a. Toimistotarvikkeet, kahvi- ja muut juoksevat kulut

Budjetoitiin talousarvion mukainen summa kahviin (2000€) ja
toimistotarvikkeisiin (200€).

b. Muut
Nio pohtii onko tarpeellista budjetoida kuormausliinoihin, katsellaan
myöhemmin. Jyri kysyy budjetoidaanko HV-mökki. Budjetoidaan kohdassa
22.

24. META
Mirva sanoo, että hallitusesittelyt IG.seen olisi syytä aloittaa viikolla 2. Luodaan
excel, jossa sovitaan päivät. Vanhat tietää mikä juttu, uudet ottakoon mallia
vanhoista. Enni toteaa, että viime vuoden esittelyt näkyvät IG.ssä kohokohdissa ja
hänelle voi laittaa viestiä, jos tulee kysyttävää. Sara kysyy, että voiko kukin itse valita
päivät, jotka sopii. Philson toteaa, että toisiinsa liittyvien pestien esittelyt olisi syytä
pitää lähellä toisiaan. Mirva toteaa, että laitetaan exceliä ja sovitaan siellä hyvät ajat.
Mirva ilmoittaa, että puheenjohtajisto lähtee selvittelemään Ynnän kestoasiaston
vapauttamista käyttöön.
Mirva muistuttaa, että ESC:in vippejä pitäisi lähteä kyselemään. Jyri ottaa siitä
vastuun.
Mirva toteaa, että ennen haalarijakoa kaikilla pitäisi olla Zettle-oikeudet. Nio sanoo,
että kannattaa katsella HV-mökillä.
Mirva ilmaisee, että koska nuijaa ei ollut kotona, on hän nuijinut kokouksen tyhjällä
Pringles-purkilla.
Juuso toteaa, että olisi hyvä tehdä Discordiin salainen kanava, jos on tarpeellista
jakaa salaisia tiedostoja. Mikko tekee salaisen kanavan/siirtää hallituksen
rinkirunkkukanavan halkoasiat-kanavan yhteyteen.
Sara kysyy pitäisikö Tiltin vujuille budjetoida. Budjetoidaan seuraavassa halkossa.

25. Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous suunnilleen kahden viikon päästä. Mirva laittelee doodlea.

26. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Mirva Toivio päätti kokouksen kello 15.33.

Liitteet
1. Kokouksen 1/22 budjetoinnit

Kokouksen puolesta
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__________________________ _____________________________
Mirva Toivio Philson Aden
Puheenjohtaja Sihteeri

__________________________ _____________________________
Juuso Kinnunen Jyri Kohvakka
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja


