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Hallituksen kokous 2/2022
Aika: 21.1. kello 16.15
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

Puheenjohtaja
Sihteeri

x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x (Saapui kohdassa 6, poistui kohdassa 18b)
x (Saapui kohdassa 8)

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Mirva Toivio avasi kokouksen ajassa 16.15.

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

3. Sihteerin valinta
Valitaan sihteeriksi Philson Aden.

4. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytään asialista muutoksitta.

5. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Mikko on keittiössä puhelimen kanssa Discordissa. Mikon pitää huutaa puhelimeen.
Mikko tekee pullaa keittiössä. Mirva kertoo, että PRH nimenmuutos on mennyt läpi ja
Jyrin ja Mirvan nimet on siellä. Erika näkee vihdoin mitä Drivessä lukee.Juuso toteaa
vielä, että oispa kaljaa.

6. Jäsenet
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Hyväksytään 1 uusi jäsen, liite 1.

7. JYY:n järjestöseminaari
Mirva kyselee oliko koulutukset hyviä. Viltsu kertoo, että sihteerikoulutus oli hyvä. Allaa
harmittaa, että tapsakoulutuksessa ei puhuttu korona-ajan tapahtumista vaan keskityttiin
normiajan tapahtumiin. Nio toteaa, että saattaa olla, että palautteen perusteella ottavat
myöhemmissä koulutuksissa huomioon. Nio toteaa, että oli ihan hyviä koulutuksia, mutta
Ynnän koulutukset parempia, Jyyn jutuissa keskitytään ihan aloittelijatason juttuihin ja
koulutukset ovat vähän turhia pidemmän linjan hallituslaiselle. Alla kertoo, että oli kiva
huomata osallistujapako, kun mainittiin breakout-huoneet. Erika totesi, että esteettömyys
ja rasismiin liittyneet koulutukset tosi hyviä, Mirva komppaa.
Mirva toteaa, että wapissa on keskusteltu esteettömyysvastaavan tarpeellisuudesta.
Mirva ilmoittautuu vapaaehtoiseksi, jos siitä tehdään virallinen pesti. Tämä saa
kannatusta. Mirva kysyy, pitäisikö esteettömyysvastaajalla olla oma sähköposti, johon voi
helposti laittaa anonyymisti viestiä ja pitäisikö pesti sekä sähköposti lisätä hallitus 2022
sivulle. Saa kannatusta. Mikko hoitaa pian.

8. Fuksit
Atte kertoo, että matikalla ja tilastotieteellä aloitti 2 ja fysiikalla 3 uutta fuksia.
Mirva kommentoi, että haalarinjakopäivät tuli ja meni, jakamatta jäi 22 haalaria. Juuso
laskee, että jaettiin siis 56. Eli 21 hakee myöhemmin (yksi haki tänään). Juuso kysyy,
pitäisikö pitää vielä yksi jakotilaisuus sillä 12-14 saattoi olla monelle huono aika. Juuso
ehdottaa yhtä jakoaikaa myöhemmälle ajankohdalle, kuten 15-17 ja jonakin päivänä jona
ei ole jaettu, kuten ma tai ke. Tämä olisi helpompaa kuin että porukka ravaisi yksitellen
Origolta haalareita. Alla toteaa, että miksi ei kuhan on vapaaehtoisia hallituslaisia. Mirva
doodlettelee uutta aikaa, kysyy mille viikolle. Nio toteaa, ettei tulevalle maanantaille,
koska päivää ei ehdi mainostaa. Mikko toteaa, että kannattaa miettiä päivät sen mukaan,
jos yliopisto aloittaa lähiopetuksen. Alla kanssa ehdottaa viikkoa 5, jotta ehtisi mainostaa
ja tiedettäisiin enemmän yliopiston rajoituksista. Nio kertoo olevansa takaisin
Jyväskylässä viikolla 5, ja voi olla avuksi. Mirva doodlettelee viikolle 5 ja siitä eteenpäin.
Hän tsekkaa, mitä yliopisto todennut rajoituksista ja katselee sen mukaan. Nio toteaa,
että jos oletetaan ettei rajoituksia muuteta, niin voisi suoraan doodlettaa viikolle 5. Jyri
kertoo, että rajoituksia tarkastellaan uudestaan 26.1. Alla ehdottaa, että useammalle
päivälle laitettaisiin iltapäiväaikoja, Nio komppaa. Mirva toteaa, että 15-17 kuulostaa
hyvältä ajalta luentojenkin suhteen. Mirva doodlettelee.
Mirva kertoo, että Vopas on Ynnän vastuulla tänä vuonna, fuksivastaava yleensä hoitaa.
Se lähetetään kesällä valintakirjeiden mukana ja fuksivastaavan kannattaa ajoissa alkaa
pohtimaan sisältöä. Nio kertoo, että viimeksi fuksivastaava ei yksin kantanut vastuuta
vaan useampi hallituslainen oli mukana suunnittelemastta Vopasta.

9. Tapahtumat
a. Kyykkätreenit

Kyykkätreenit oli 19.1., muuten meni hyvin, paitsi alussa oli vähän säätöä kentän
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suhteen. Päädyttiin hiekasta huolimatta pelaamaan parkkiksella ja kartut pysyivät
ehjinä. Alla kertoo, että ehdotti että karttuja voisi lakata, ettei pikkusora maassa
haittaisi vastaisuudessa. Alla toteaa, että voi ottaa kopin ja hoitaa vaikka yksin,
jos muut ei innostu. Muuten tapahtuma meni hyvin ja Loimun makkarat olivat iso
bonus.

b. Saunailta
Saunailta tulee 26.1. , luvassa on pulkkailua ja saunomista. Saunotaan Metallin
saunassa ja pulkkaillaan Tuomiojärvellä. Saunominen vähän kysymysmerkki,
suositus max. 20 henkeä, mutta se ei ole rajoitus. Vaaditaan koronapassi, kuten
myös muihin sisätapahtumiin. Loimu tulee paistamaan makkaraa Tuomiojärvelle.
Otetaan omat pulkat + lainapulkkia. Tuodaan toimistolta saunalle sipsejä. Mirva
kysyy, onko saunaa budjetoitu ja Atte kysyy budjetoidaanko juomia. Alla toteaa,
että varastossa on limpparia, voitasiin ottaa ne mukaan sipsien lisäksi niin ei
tarvitse budjetoida erikseen. Alla spekuloi, että selvitään 4 limsapullolla.
Katsotaan tilannetta sen mukaan saadaankosaunatapahtumaa järjestää. Alla
kysyy budjetoidaanko saunan vuokra nyt, Mirva sanoo joo. Metallin saunan
vuokra Allan muistin mukaan 280 euroa. Juuso on kanssa aika varma hinnasta.
Budjetoidaan 280 euroa Metallin saunan vuokraan. Juuso tuo esille, että viime
vuonna on budjetoitu 290 euroa. Muutetaan, että  ei budjetoida 280 euroa,
budjetoidaan 290 euroa Metallin saunan vuokraan.

c. Pulkkamäki
Tuli edellisessä, koska tapahtuma on yhdistetty.

d. Helmikuun karaoke
Tulossa kuun 1. tiistaina Resinassa. Todella epätodennäköistä, että voidaan
järjestää, siksi ei ole eventtiä. Seurataan rajoituksia, jos baarit aukeaisivatkin, niin
sitten aletaan markkinoida ja järjestämään.

e. Luonnontieteellinen laskiainen
Piti olla 16.2., mutta rajoitusten takia laskiainen pitää siirtää/perua. Matlutapsat
kokoustavat ti 25.1. ja siellä päätetään laskiaisen kohtalo. Vähän spekulaatiota,
että järkättäisiin vapun aikoihin, mutta ei konkreettisempaa tietoa.

f. Muut
Muita tapahtumia on:
Lautapeli-ilta järkätään ti 8.2. Opinkiven saunalla. Sauna on varattu. Jos
rajoitukset sallii, niin pidetään. Alla kysyy, Budjetoidaanko Opinkiven saunan
vuokraan 150 euroa. Juuso kannattaa. Budjetoidaan 150 euroa Opinkiven
saunan vuokraan. Alla muistuttaa, että kaikissa Ynnän sisätapahtumissa
vaaditaan koronapassi.
JM-kyykkä järjestetään la 12.2. Linkin kanssa. Tarkemmat tiedot myöhemmin,
Linkin ja Ynnän tapsat kokoustaa tiistain Matlutapsakokouksen jälkeen.
Alla kysyy budjetoidaanko Loimun työelämäsaunoihin, kaksi saunaa maksaisi
300 euroa, josta Loimu maksaa 75%, joten Ynnälle jäisi 45 euroa maksettavaksi.
Alla laskee uudestaan. Nio toteaa, että yleensä Ynnä maksaa Opinkiven saunan,
josta laskuttaa Loimua. Ynnälle jää maksettavaksi 75 euroa. Alla kysyy
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budjetoidaanko 300 euroa Opinkiven saunan vuokraan. Nio kannattaa.
Budjetoidaan 300 euroa Opinkiven saunan vuokraan. Työelämäsaunat olisivat
11.10 ja 12.10.
Nio tuo esille MM-kyykästä, että pitäisi sopia Linkin kanssa busseista, kun
tapahtumaa on nyt siirretty. Alla laittaa muistiin.

10. Liikunta
Mirva kysyy onko liikuntavuorot selvinnyt. Erika on kysellyt, eikä hänelle tai Joonakselle
ole tullut viestiä. Erika toteaa, että liikuntavuoroja ei tod.näk. ole.

11. Toimikunnat
a. Approtoimikunta

Juuso kertoo, että approtoimikunta kokousti eilen. Approjen teema on edelleen
teletapit, päivämäärä 6.4. Ensi viikon keskiviikkona toimikunta kiertelee
ravintoloita ja kyselevät yhteistyöstä. Juuso ehdottaa toimikunnan jäseneksi Erika
Kannistoa. Hyväksytään Erika Kannisto approtoimikunnan jäseneksi.

b. Vujutoimikunta
Jyri kertoo, että toimikunta kokousti tiistaina. Pandemian vuoksi vujuja siirrettiin
eteenpäin. Uusi päivämäärä on 19.3., joka sopii Scandicille ja Valorinteelle.
Siirrosta johtuen jo ilmoittautuneet voivat perua 28.1. klo 10 mennessä
ilmoittamalla sähköpostitse. Ilmoittautumiskanta avataan luultavasti ensi viikolla
uudelleen ja se sulkeutuisi 15.2. klo 23:50 ja laskun viimeinen maksupäivä siirtyisi
päivälle 22.2.2022.

c. Muut
Juuso tuo esille, että Kännytoimikunann voisi perustaa ja ehdottaa itseään
puheenjohtajaksi. Nio kannattaa toimikunnan perustamista. Perustetaan
Kännytoimikunta vuodelle 2022. Toimikunnan puheenjohta on Juuso Kinnunen.
Mirva kysyy mahdollisesta aikataulusta. Juuso sanoo, ettei aikataulua ole vielä.
Mirva muistuttaa, että sopimuksen mukaan Loimun pitää näkyä 2 kertaa
vuodessa ainejärjestölehdessä. Juuso toteaa, että Känny olisi luultavasti
suunnitteilla vapuksi. Nio kommentoi, että kulttuuritestamentissa lukee, että
kulttuurivastaava auttaa Kännyn tekemisessä. Juuso ehdottaa Nio Piriä
jäseneksi. Hyväksytään Nio Piri Kännytoimikunnan jäseneksi.

12. Sopoasiat
Sara kertoo, että hyvinvointivaliokunnan kokous on 26.1. Sopokahvit on tulossa etänä la
29.1. klo 13-15 ja aiheena on haasteet etäopiskelussa.
Erika kertoo, että useamman hallituslaisen kanssa on keskusteltu, että voisi järkkää
hallituksen hyvinvointi-iltoja, jossa hengattaisiin, pelattaisiin lautapelejä ja nautittaisiin
hyvistä ruuista. Erika kysyy mahdollisista kerhotiloista ja niiden varaamisesta ja yleisestä
halukkuudesta. Nio kysyy kerhotiloista. Erika kertoo, että Kortepohjassa ja Koasin
tiloissa on. Sara kertoo, että Koasilla on varaussivu, jolta voisi varata, mutta he eivät
päässeet sivulle, koska eivät asu Koasilla. Viltsu toteaa, että pitäisi asua talossa, josta
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haluaisi varata. Nio kertoo, että Harjussa on saunavuoroja, joiden yhteyteen kuuluu
kerhotila. Mikko toteaa, että varaamisessa pitää olla nopea ja että on aikaisemmin tullut
kritiikkiä, jos ainejärjestöt ovat hyödyntäneet kerhotiloja. Nio toteaa, ettei kyseessä ole
Ynnän tapahtuma. Jyri toteaa, että hänellä (ja Niolla) on oikeus varata Harjulta tilat. 2
viikkoa aikaisemmin on mahdollista varata. Erika toteaa, että jos doodlettaa ajoissa niin
voisi saada varattua. Sara kysyy asuuko kukaan Kortepohjassa.Viltsu muistuttaa, että
Kortepohja on aika kaukana. Sara toteaa, että kummiskin jos vaihtoehto on Kortepohja
tai ei mitään, niin Kortepohjassa. Valtteri asuu Kortepohjassa. Viltsu toteaa, että jos
ollaan 2 viikkoa aikaisemmin valittu päivä ja Harjulla asuvat ovat skarppina, niin saadaan
varmasti varattua Harjultakin.

13. Kopoasiat
Jyri kertoo, että kopovaliokunnan kokous on ti 25.1. klo 16. Jyri kertoo, että  hänen
ollessaan tiedekuntaneuvoston kokouksessa tuli esille Fysiikan laitoksen opetuksen taso
ja parantaminen, mistä hän sai vielä myöhemmin sähköpostia Räsäsen Samilta. Mirvan
kanssa Jyri on pohtinut, että laitoksen ja opiskelijoiden välillä olisi syytä olla helpompi
viestintäyhteys. Esim. hyvistoiminta on tällä hetkellä todella etäistä. Mirva kertoo, että
voisi laitoksen kanssa pitää miittiä ja heitellä ideoita, kuten laitoksen ja Ynnän yhteisillat,
jotta laitoksen työntekijät tulisivat opiskelijoille lähestyttävämmiksi. Jyri komppaa. Jyri
ainakin lähtee keskustelemaan laitoksen henkilökunnan kanssa näistä ja Mirva on
keskustelussa mukana myös. Jyri toivoo, että jos hallituslaisilla tai kavereilla/tutuilla on
kehitysehdotuksia, niin infotaan häntä/Mirvaa. Mirva toteaa, että Jyri on miettinyt, jos
voisi luoda asiaan liittyvän kyselyn, josta saisi tehtyä konkreettista listaa
kehitysehdotuksista laitokselle. Jyri kertoo, että Ops-työ on alkamassa, joten on otollinen
aika vaikuttaa opetukseen. Nio kysyy, infoaako laitokset Ops-suunnitelmista kopoja vai
pitääkö kysellä itse. Jyri toteaa, että tod.näk otetaan yhteyttä, mutta hyvä lähteä itsekin
kyselemään. Sara toteaa, että kyselyssä olisi syytä kysyä myös mikä toimii, ettei toimivia
systeemejä lähdettäisi muuttamaan. Jyri kysyy, että laittaako hallituslistalle saamansa
sähköpostin. Juuso sanoo joo, Jyri laittaa.
Sara kertoo matikan puolelta, että matikan tenttiarkistoa voisi alkaa elvyttämään,
varsinkin kun Korppi on nyt jäämässä kokonaan pois. Sara kyselee, onko kellään
toteutukseen ideoita. Mirva muistelee, että oli puhetta, että tenttiarkisto olisi suoraan
Ynnän sivuilla. Mikko kertoo, että oli miettinyt, että nappaa tentit talteen, mutta asia jäi.
Mikko ottaa tenteistä varmuuskopiot ja voidaan myöhemmin pohtia mihin ne arkistoidaan
ja kysellä onko laitoksella omaa suunnitelmaa. Sara pohtii, olisiko TIM:ssä mahdollista
paikkaa tenttiarkistolle, jos sille vaikka luotaisiin kurssi, jolle kaikilla olisi pääsy. Mikko
sanoo, että se voisi olla hyvä, koska muokkausoikeudet voi helposti jakaa useammalle.
Mirva toteaa, että tarkastellaan lisää myöhemmin.

14. KV-asiat
Nio kertoo, että on ollut Mattilaan yhteydessä, jos voitaisiin esittäytyä KV-opiskelijoille.
Hän on ehdottanut pe 28.1. päivää, mutta vielä ei ole kuulunut vastausta. Nio laittelee
uudestaan viestiä maanantaina. Kaikki kynnelle kykenevät hallituslaiset voisivat tulla
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esittäytymään. Lisäksi Nio toteaa, että koska vaihtohaut ovat avautumassa, että vaikka
sähköpostilla tuleekin infoa, niin pitäisikö silti somessakin muistuttaa. Alla toteaa, että
olisi hyvä laittaa someen. Mirva toteaa, että somevastaava ei ole paikalla, joten
kysellään häneltä, mutta kannattaa ajatusta. Nio laittelee Ennille viestiä.

15. Kulttuuri
Nio oli valiokunnankokouksessa, jossa mainittiin JYYn tapahtumakalenterista, eli toive
on, että yhdessä kalenterissa olisi kaikkien ainejärjestöjen tapahtumat. Nio jatkaa, että
hänellä olisi idea, että kulttuurisektorilla voisi järjestää museoapproa, inspiraationa sille
on viime syksyn JYY:n kirppisapprot. Ideana on, että kierrettäisiin Jyväskylän eri
museoita ja approsta saisi haalarimerkin. Nio toteaa, että olisi hyvä olla suorituspassi,
jonka täytettyään saisi merkin. Nio on ollut yhteydessä JYY:hyn ja Leijaan. Leija on
todennut, että he voisivat maksaa kaikki merkit, jos kaikki Jyyn jäsenet saisivat osallistua
tapahtumaan ja että eventissä/sivuilla näkyisi heidän logo. Jyy voisi mahdollisesti
avustaa myös, mutta ei ole mahdollisesti tarpeellinen, jos Leija kustantaa merkit. Allan
mielestä tosi hyvä idea.Nio toteaa, että lähtee keskustelemaan lisää Leijan kanssa.
Toinen Nion idea kulttuurisektoriin olisi kerran kuussa ilmestyvä sähköposti, jossa
kerrottaisiin low-effort kulttuuritapahtumista/mahdollisuuksista, kuten eri konserteista,
museoista tms. Sähköposti tulisi esim. joka kuukauden 1. keskiviikko tai vastaavaa.
Mirva sanoo, että kuulostaa hyvältä. Nio lähtee suunnittelemaan lisää.

16. Ympäristö
Mikko kertoo, ettei ole uutisia ympäristösektorilta. Nio muistelee, että valiokunnan
kokous olisi ma 24.1.Viltsu lisää Mikon wappiryhmään. Nio kertoo, että Jyytisissä tulee
uutisia ja on olemassa joku facebookryhmä.

17. Kehitysyhteistyö
a. Hyväntekeväisyyskohteen valinta

Mirva kertoo, että kyse on pikkujoulujen vapaaehtoisesta sisäänpääsymaksusta
ja summa oli 26,15 euroa. Mirva kysyy onko Niolla kohde-ehdotusta. Niolla ei ole,
kyselee onko muilla. Ei ole ehdotuksia. Nio pohtii, että esim. WWF olisi
vaihtoehto. Viltsu ehdottaa esim. jotain kehitysmaiden lasten koulutukseen
liittyvää. Nio ehdottaa, että tutkii ensi Halkoon eri kohteita. Mirva kyselee
aiheeseen liittyen, että tietääkö kukaan missä rahat ovat. Nio kertoo, että rahat
ovat käteiskassassa ja merkitty kirjanpitoon. Palataan asiaan seuraavassa
kokouksessa.

b. Muut
Nio kertoo, että on miettinyt, että kehymerkkien myyntiä voisi kehittää. Merkkien
kaikki tuotto menee hyväntekeväisyyteen. Jotta tiedetään tuotto, olisi syytä tietää
myynnin ja voiton määrä. Drivessa on tiedosto, jota ei ole täytelty pariin vuoteen.
Nio lähtee pohtimaan sen hyödyntämistä, mutta toivoo nyt että kaikki merkitsevät
Zettleen, että kehymerkkien kohdalla valitaan kehymerkkikohta, jotta ne
näkyisivät kirjanpidossa, sama myös käteisellä myytyihin merkkeihin, eli
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merkitään erikseen myydyt kehymerkit.
Lisäksi Nio on pohtinut kehysähköpostia samaan tapaan kuin
kulttuurisähköpostia. Tietenkin jos ei ole uutisia, ei laiteta spämmiä. Esim. JYY:n
kehyprojekteja voisi esitellä ja muistuttaa, että samalla kun ilmoittaudutaan
läsnäolevaksi lukuvuodelle, että siinä on mahdollisuus antaa
hyväntekeväisyyteen. Sähköpostissa voisi myös infota vapaaehtoistoiminnasta.

18. Yrityssuhteet
a. Hallitushupparit

Juuso kertoo, että yrkkätiimi aikoo kilpailuttaa 15 firmaa, joista 6 on vastannut
yhteydenottoihin. Odotetaan vielä paria vastausta. TEK saa varmistettua budjetin
tulevalla viikolla, mutta on todennut, että voi sponssata 10 euroa/huppari. Loimu
sponssaa 5 euroa/huppari. Jyy ei ole vielä vastannut. Mirva kysyy, onko vielä
hupparien hinnasta arviota. Juuso sanoo, että riippuu millaisia tarjouksia
saadaan, mahdollinen hinta voi olla samaa luokkaa kuin viime vuonna tai jopa
edullisempi. Juuso toteaa, että kaikki hänelle vastanneet firmat totesivat, että
hupparin voi saada vetoketjullisena tai ilman. Juuso sanoo, että laittaa
huppareista excelia piakkoin.

b. Loimu
Mirva kertoo, että AJ-soppariin on tullut muutoksia, käydään sopimus ja
muutokset läpi yhdessä. Yksi puuttuva merkki huomataan, sekä epäselvä
merkintä. Lisäksi kysytään riippuuko ainejärjestölehden tuki siitä painetaanko lehti
vai ei. Mirva ilmoittaa näistä muutoksista Loimulle.
Lisäksi mysteerinen saunamainos on selvitetty, sopimusta ei oltu koskaan tehty
loppuun asti, joten Loimua ei ole laskutettu, he eivät ole maksaneet mitään, eikä
mainosta ole printattu tai laitettu Läffän kylkeen. Aikaisempi yrkkä oli löytänyt
säpökeskustelun, jossa aikanaan sponssista ja mainoksesta oli keskusteltu,
keskustelusta ilmenee silloin mietityt mainoksen koko, hinta, sekä se, että Loimu
maksaa painatuskulut ja että sopimus tarkistetaan joka vuosi. Mirva on
keskustellut promoottorin kanssa, joka on keskustellut oman esimiehensä kanssa
ja Loimu on edelleen kiinnostunut saunamainoksesta. Pitää siis tehdä erillinen
saunamainos. Mirva pohtii, pitääkö Ynnän kirjoittaa sopimus, kysyy onko yrkät
valmiina ottamaan koppia. Mainos pitäisi myös painattaa, yleensä tehty Granon
kautta. Mirva kysyy hallituksen mielipidettä tästä (hinta mainokselle n. 300 euroa).
Saa kannatusta Jyriltä ja Niolta. Yrkät ottaa koppia.

c. Muut
Mirva kysyy Jyriltä mikä on Escin vippien tilanne. Jyri ei ole vielä ollut yhteydessä,
kyselee lähiaikoina, kun ravintoloiden aukeaminen on ajankohtaista.
Juuso kertoo, että Konehuoneen sopimus on uusittu ja allekirjoitettu. Fyysisestä
sopparista puuttuu 20% alennus liikkeestä ostettuihin tuotteisiin. Yrkät selvittelee
pitääkö tehdä uutta sopparia, vai meneekö samalla.
Yrkät ovat kirjoittaneet jäsenistölle kyselyä siitä, millaista merchiä kaivattaisiin,
esim. vaatteita ja muita oheistuotteita.
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Sovitushaalarit ovat edelleen toimistolla, maanantaina yrkät ottavat asian hoitoon
ja lähettävät ne takaisinpäin. Juuso kertoo, että Henna on tehnyt alustavan
haalarimerkki inventaarion. Henna kertoo, että on tehnyt docsin haalarimerkeistä
ja oheistuotteista ja niiden määristä. Henna toteaa, että pitää keksiä hyvä
systeemi, jolla pysytään niiden kanssa ajantasalla. Docsista löytyy kaikki muut
paitsi T-paidat (T-paitoja ei ole myöskään laskettu).
Juuso vielä sanoo, että yrkät aikovat käydä kaikki jäsenedut läpi ja varmistaa,
että sopparit ovat voimassa ja jäsenedut ajankohtaisia.

19. Muiden sektorien kuulumiset
Mirva kertoo, että kestoasiat ovat edelleen lukkojen takana. Hän ja Jyri ovat selvitelleet
asiaa vahtimestarien kautta, mutta hekään eivät tiedä ja sanoivat, että kannattaa ottaa
yhteyttä Clavikseen. Jyri on laittanut Clavikselle sähköpostia, mutta ei ole vielä saanut
vastausta. Toivotaan, että Claviksella on lukon master-koodi ja, että saadaan kaappi auki
ja vaihdettua koodi niin, että se pysyy yhtenä ja samana.
Mirva mainitsee, ettei potentiaalikuoppavastaavasta ja saunamaisterista ole vielä laitettu
jäsenistölle sähköpostia, hän hoitaa pian.
Mirva kysyy Mikolta mikä on hallituskuvien tilanne. Mikko toteaa, ettei pystynyt tällä
viikolla tulemaan laitokselle. Mikko ehdottaa, että kun haalarinjakopäivät on valittu, niin
hän pyrkisi tulemaan niinä päivinä ottamaan kuvia. Mirva kysyy, voisiko jo otettuja kuvia
laittaa sivuille. Mikko sanoo, että joo. Kuitenkin yli puolen kuvat edelleen puuttuu.
Mirva toteaa, että olisi syytä lisätä hallitussivulle maininta palauteboksista heille, jotka
haluavat ottaa yhteyttä anonyymisti. Mikko toteaa, että olisi parempi vain ohjata ota
yhteyttä-sivulle.
Mirva sanoo rahisasioista sen verran, suunnaten enemmän entiselle rahikselle, että
Esciltä on tullut perintäkirje, eli lasku olisi syytä maksaa. Kyseessä 600 euron lasku,
johon on tullut lisäksi 40 euroa muistutusmaksu. Nio kysyy, nakitetaanko hänelle, Nio
hoitaa. Mirva ehdottaa, että budjetoidaan 647,20 euroa Escille laskuun ja
muistutusmaksuun. Jyri kannattaa. Budjetoidaan 647,20 euroa Escille laskuun ja
muistutusmaksuun.
Nio muistelee, että olisi ollut puhetta, että olisi kiva, jos viikkotiedotteet olisivat myös
luettavissa nettisivuilla. Juuso toteaa, että hänen puolestaan onnistuu, kun löydetään
järkevä paikka. Mikko sanoo, että voisi laittaa tiedotteisiin, paitsi, että Nio muistuttaa, että
niitä ei voi selata. Sara kysyy tarpeellisuudesta, koska viikkotiedotteessa näkyy yleensä
vain tapahtumat, Viltsu toteaa, että säjköposti saattaa mennä ohi. Mirva toteaa, että voisi
olla ihan jees juttu, jos keksitään toimiva paikka niille. Lähdetään selvittelemään.

20. Edustukset
a. Tiltti 40v

Vujut ovat siirtymässä. Uutta ajankohtaa ei ole vielä tiedossa. Jyri oli ainakin
ilmoittautunut. Pitää katsoa joutuuko hän perumaan, riippuen mihin vujut siirtyvät.

b. Asteriski 50v
Save the Date-sähköposti tullut, mutta Jyri kertoo ettei virallista kutsua ole tullut.
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Vujut olisivat 26.2., mutta Jyri spekuloi, että saattaa olla, ettei järjestetä, eli
siirretään tai perutaan. Alla infoaa, että Ynnän vujut ovat samana päivänä kuin
Lateksin vujut. Jyri sanoo, että meidän vujujahan ei enää siirretä.

21. Sauna
Mirva kysyy onko kukaan todistanut, että sauna on edelleen olemassa. Nio toteaa, että
on suhteellisen lähiaikoina nähnyt kuvia saunasta. Jyri kävi 15.1. katsomassa Läffää.
Mirva toteaa, että ilmeisesti meillä on edelleen sauna.

22. Budjetoinnit
Ei budjetointeja.

23. Hankinnat
Mirva ehdottaa, että hankitaan kahviannostelija, joka on budjetoitu jo viime vuonna. Nio
ehdottaa, että budjetoidaan kahviannostelijaan 13 euroa. Juuso kannattaa. Budjetoidaan
13 euroa kahviannostelijaan.
Alla kysyy, onko laminaattikonetta budjetoitu. Mirva toteaa, että koska se kuuluu
toimistobudjettiin, niin sitä ei tarvitse budjetoida uudestaan. Mirva toteaa, että kun rahis
merkkailee kullarista, niin se menee toimistobudjettiin.
Nio kertoo, että näki Kilpisen kirppiksellä kestomuoviastiota, ja totesi, että siellä olisi
Ortexin erilaisia lautasia, jotka ovat 20 senttiä kappale ja lisäksi Escin tuoppien kaltaisia
punaisia tuoppeja hintaan 2 euroa/4 kpl. Eli jos haluttaisiin lisää kestoastiota niin sieltä
saisi edullisesti. Viltsu ehdottaa, että palataan asiaan, kun Clavis vastaa ja selviää
päästäänkö jo omistettuihin kestoastioihin käsiksi. Palataan myöhemmin.
Juuso kysyy hankitaanko leipäkone. Mirva ei kuule. Mikko toteaa, että se olisi kiva.
Juuso sanoo, että onko parempaa kuin kone joka tekee leipää. Ei saa suoranaista
kannatusta. Mikko muistuttaa, että meemiäänestykset jätetään viimeiseen kokoukseen,
pohditaan asiaa siis vuoden ajan.

24. META
Nio kertoo, että koska vujutoimikunnan puolesta ja yleensä vujuihin liittyen on ollut
huolta rahatilanteesta, niin rahatilanne on ihan hyvä.
Mikko kysyy mikä haluttaisiin esteettömysvastaavan sähköpostiksi. Mirva ehdottaa
esteettomyys@ynna.fi. Nio kannattaa. Mikko pohtii, että tulevat hallitukset voisivat pohtia
halutaanko pestikohtaisia sähköposteja muuttaa yhtenäisemmiksi. Mirva innostuu ja
sanoo, että kyllä. Mikko toteaa, että joo kunhan ei ole hänen homma.
Juuso haluaa kertoa, että Asteriski ry:n IG:n mukaan heidän vujut on siirretty.
Nio muistuttaa toustaamisen ohjekirjasta, että esim. Mirvan ja Allan olisi syytä alkaa
pohtimaan miten hommaa lähdetään vetämään. Mirva vetää Jyriä bussin alle. Jyri
toteaa, että selviäisi mieluummin ensin vujuista ja katsoo sitten. Mirva toteaa, ettei ole
ehkä nyt ajankohtainen , mutta Jyrin konsultaatio olisi hyvä. Nio sanoo, että mukana olisi
hyvä olla muitakin kuin Alla ja Mirva, kunhan joku on vastuussa.
Mirva kertoo, että Loimu vastasi ja sanoi, että sponssi ainejärjestölehdestä ei riipu siitä
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painetaanko lehti vai ei.
Viltsu toteaa, että Loimun kanssa on kokouksen aikana keskusteltu työelämäsaunoista.
Alla infoaa, että 12. päivä lokakuuta Opinkiven sauna on varattu. Uudet päivät saunoille
ovat ti 11.10 ja to 13.10.

25. Seuraava kokous
Mirva laittelee doodlea seuraavan kokouksen ajankohdasta.

26. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Mirva Toivio päätti kokouksen kello 18.29.

Liitteet
1. Uudet jäsenet ajalta 4.1.-21.1.2022
2. Kokouksen 2/22 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 3/2022

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Mirva Toivio Philson Aden
Puheenjohtaja Sihteeri


