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Hallituksen kokous 3/2022
Aika: 7.2. klo 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
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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 seuraavilla muutoksilla:
Lisätään kohta 5 Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

ja siirretään muita kohtia tarpeen mukaan.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirja 2/22 seuraavalla muutoksella: Yrityssuhteet-kohdan
Loimu-kohdassa muutetaan wappikeskustelu säpökeskusteluksi.

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
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Mirva kertoo, että ei ole kerennyt nukkua yövuoron jälkeen ja toivoo pikaista kokousta.
Jyri kertoo, että hän muutti Kuokkalasta keskustaan. Mikko iloitsee, että Jyri on
muuttanut sivistykseen. Mikolla on karkkia. Alla kertoo, että fysiikan ja matematiikan
tulevaisuus on menetetty Huhtasuon yhtenäiskoululla. Jyri kertoo, että tämä on tiedetty.
Viltsu ja Alla sijaisti mafyke-opettajia ja se oli haastavaa. Jyri ilmoittaa, että hän oli
tänään Esciin yhteydessä vipeistä, odotetaan vielä vastausta. Mirva avautuu vielä, että
hän potkaisi jalkateränsä ovenkarmiin ja parantelee sitä jääpakkauksella ja toivoo, ettei
mitään murtunut. Juusolla on keksejä.

7. Jäsenet
Hyväksytään 1 jäsen, Liite 1.

8. Fuksit
Fuksivastaava ei ole paikalla. Jyri kysyy, onko fukseille tulossa fuksisaunaa tänä
keväänä. Viltsu kysyy eikö syksyllä ollut saunaa. Jyri kertoo, että tosussa mainitaan, että
fuksisauna pitäisi järjestää syksyllä ja keväällä. Alla kertoo, ettei ole mietitty. Nio sanoo,
että on yleensä järkätty tammikuussa. Jyri ehdottaa, että yhdistetään kevään fuksisauna
huomiseen lautapeli-iltaan. Nio toteaa, ettei fuksisauna ole eronnut saunailloista muuta
kuin nimellisesti, eikä ehkä ole vuorokauden varoitusajalla hyvä. Alla toteaa, etteivät
fuksit osaisi tulla paikalle, jos muutetaan näin nopeasti. Alla pohtii, että fuksisaunan voisi
järjestää esim. vujuviikolla. Niokin toteaa, että mieluummin myöhemmin. Alla muistuttaa,
että rajoitukset heltiää nyt, joten maaliskuussa olisi hyvä järjestää. Alla ottaa korvan
taakse ja fuksisauna järjestetään kevään aikana.
Mikko mainitsee, että 14 fuksia on saanut tarpeeksi pisteitä aktiivifuksimerkkiin, mikä on
saman verran kuin viime vuonna.  Fukseja on  rekisteröitynyt fuksipassiin huomattavasti
vähemmän tänä vuonna verrattuna aikaisempaan.
Mirva kommentoi vielä, ettei ensi viikon haalarienjakopäivää ole päätetty, koska
tarpeeksi moni ei ole vastannut Doodleen. Päätetään haalarienjakopäivän ajankohta,
kun vastauksia on enemmän.

9. Tapahtumat
a. Kyykkätreenit

Kyykkätreenit 19.1. oli ja meni. Meni hyvin, vähän oli säätöä kentän kanssa, mutta saatiin
hyvin pelattua.

b. Pulkkailua ja saunomista
Oli ja meni hyvin.

c. Helmikuun karaoke
Ei ollut.

d. Haalarimerkkien ompelu
Etäompelu. Osallistujia oli 1, joten tapsat päättivät, että etätapahtumat ovat tästä
eteenpäin meh, eikä järjestetä niitä enää.

e. Kyykkätreenit
Kyykkätreenit 3.2. Meni hyvin, oli hyvät kentät. Valittiin miniturnauksessa Ynnän
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edustaja Jm-kyykkään, Tekijät. Oli tarjolla lämmintä glögiä. Ostettiin lisää
spraymaalia kenttien piirtämiseen. Alla osti 3 uutta punaista spraymaalia. Alla
ehdottaa, että budjetoidaan spraymaaleihin 11,97€.Nio kannattaa. Budjetoidaan
spraymaaleihin 11,97€. Paikalla kävi pari vaihtaria, mikä oli kivaa.

f. JM-kyykkä
Tulossa 26.2. Mattilanniemessä. Ilmo aukesi tänään 7.2.2022 ja pari
ilmoittautunutta on jo. Paikkoja on kuitenkin vielä. Joukkuepaikkoja on 14.
Järjestäjillä, Linkillä ja Ynnällä, on molemmilla yksi edustusjoukkue. Alla kysyy
mikä on hallituksen mielipide Läffän mukaan ottamisesta tapahtumaan. Nio
kommentoi, että saunaa ole ollut suihkujen puuttumisen takia. Alla sanoo, että
Mattilanniemen kellarissa on suihkut. Nio toteaa, että vakseilta pitää kysyy
erikseen lupaa. Viltsu kysyy onko suihkuja aikaisemmin kysytty. Jyri kertoo,
etteivät suihkut ole enää yleisellä käytöllä. Mirva toteaa, että vakseilta voi kysyä,
jos saataisiin käyttää suihkuja. Alla toteaa, että katsellaan ja selvitellään.

g. Luonnontieteellinen laskiainen
Siirtyy 20.4. Tulee olemaan osa vappua. Tilavaraus on siirretty. Luvassa on
kaikkea kivaa aktiviteettia. Alla harmittelee, etteivät tilanvuokraajat voi luvata
lunta Huhtikuulle.

h. Hiukkasen excu
Alla kertoo, että Enni ja Hiukkasen edustaja kokoustaa huomenna 8.2. Mukana
on myös Radikaalin edustaja.

i. Muut
Tapahtumia on tulossa:
16.2. Among Us-ilta klo 19.30 Discordissa.
3.3. Squid Game Ynnä. Luvassa kaikkia lastenleikkejä, pudotuskilpailu ja upea
palkinto. Alla kysyy voisiko tapahtumaan budjetoida n. 30€ palkintoon. Palkintona
olisi 10 kpl lounaslippuja Semman ravintoloihin, sekä purkki palkinnolle. Nio
kysyy, onko tapahtuma lähi ja onko sillä muita kuluja. Alla kertoo, että kyseessä
on lähitapahtuma ulkona, ei pitäisi olla muita kuluja. Kyseessä on pudotuskilpailu
eri lastenleikeissä, lopulta jäisi yksi voittaja. Nio toteaa, että olisi ok. Viltsu toteaa,
että vaikka 30€ ei ole iso raha, niin 10 ruokalippua on opiskelijalle tosi kiva juttu.
Alla ehdottaa, että budjetoidaan 27€ Squid Game Ynnä-voittajan palkintoon. Nio
kannattaa. Budjetoidaan 27€ Squid Game Ynnä-voittajan palkintoon.
9.3. Sitsit yhteistyössä Lateksin kanssa. Sitsit on Escissä ja teema on Pink is the
new black. Jyri kommentoi, että saadaanhan osallistujien määrä ja muut tiedot
tietoon. Alla sanoo, että saadaan. Lateksille tulee kysely, jossa kerätään
osallistujien tiedot. Jyri ja Alla toimivat tousteina.
23.3. Kostajaiset, Atte päävastuussa. Jatkot Escissä.
Mirva kertoo, että Jyväsmetrosta ja IntFestistä on tullut säpöt. IntFest
päivämääräksi on valittu 28.10.-30.10.2022. Kysyivät säpössä onko meillä
samaan aikaan mitään isoja tapahtumia. Mirva kysyy voiko Alla tarkistaa asian.
Alla kertoo, että on ollut tietoinen tästä jo aikaisemmin, eikä silloin ole muuta
paitsi 27.10. Matlu-suursitsit.
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Jyväsmetrosta kysytään haluaako Ynnä osallistua Jyväsmetroon 21.4.2022.
Osallistujia rajoitetaan tänä vuonna runsaasti. Jokainen ainejärjestö joka
osallistuu saa oman lippukiintiön, jolla varmistetaan omalle jäsenistölle paikat.
Jyri toteaa, että tämä on todella hyvä tapa toimia tällaisella tilanteessa. Viltsu
kysy onko meillä mitään omaa tapahtumaa samaan aikaan. Alla toteaa, ettei ole.
Edellisen päivän Matlulaskiainen ei tod.näk. haittaa. Mirva kysyy minkä suuruista
lippukiintiötä toivotaan. Yhteensä olisi 200 henkilön tapahtuma. Tapahtuma
kohdennetaan Matluille ja Mirva spekuloi, että mukana olisi vain Ynnä, Syrre,
Radi ja Linkki. Nio sanoo, että niin suurta kuin vain saadaan. Viltsu sanoo, että
varmasti on paljon innokkaita. Jyrikin toteaa, että on varmaan näin kun
tapahtuma on vappurientojen keskellä. Pyydetään niin montaa paikkaa kuin vain
saadaan. Mirva välittää viestiä takaisin Jyväsmetrolle.

10. Liikunta
Erika uskoo, etteivät liinkuntavuorot ole auenneet ja on kuullut samaa Joonakselta. Eli ei
asiaa liikunnasta. Nio kertoo, että JYY tiedottaa Discordissä, eikä ainakaan vielä ole
kuulunut.

11. Toimikunnat
a. Approtoimikunta

Juuso kertoo, että approtoimikunnalla ei ole uusia uutisia, tällä hetkellä työn alla
sopparit ravintoloiden kanssa, mikä on haastavaa, kun ei voi mennä paikan
päälle. Tällä hetkellä 10-11 paikkaa on antanut alustavan lupauksen, että lähtevät
mukaan ja kaikki joiden kanssa on keskusteltu ovat olleet innokkaita.

b. Vujutoimikunta
Jyri kertoo, että perumisten deadline on mennyt umpeen. Peruutuksia oli 21
kappaletta, eli ilmoittautuneita on tällä hetkellä 178. Vujutoimikunta ei ole nyt
lähiaikoina kokoustanut, mutta doodlettelat siitä pian. 40 päivää vujuihin. Mikko
kysyy voisiko  vujuilmoa mainostaa vielä, koska ilmon uudelleenaukeamisesta tuli
vain yksi säpö silloin kerran ja se saattoi mennä usealta ohi. Jyri toteaa, että
sanotaan somevastaajalle. Nio sanoo, että säpökin olisi hyvä. Mirva komppaa.
Mikko kertoo, että uusia ilmoittautuneita ei ole paljon.

c. Muut
Kännytoimikunta on olemassa, mutta ei ole vielä aloittanut toimintaa. PJ (Juuso)
on tutustunut matskuihin ja tarkoitus olisi aloitella ensi viikolla.

12. Sopoasiat
Erika kertoo, että sopokahvit järjestettiin la 29.1. ja ne oli ja meni. Oli kivaa.
Hyvinvointivaliokunnassa puhuttiin, että JYY on tekemässä turvallisen tilan periaatteita ja
Sara ja Erika ovat pohtineet että vastaavia olisi hyvä tehdä Ynnälle. Nio toteaa, että olisi
hyvä tehdä omat, mutta kannattaa odottaa JYY.n omaa, että olisi sille pohja. Erika on
samaa mieltä.
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Lisäksi Erika kertoo, että valiokunnassa muistuteltiin yhdenvertaisuusvastaavan pestistä
ja meidän kannattaisi myös nimittää tapahtumiin yhdenvertaisuusvastaava. Mirva kertoo,
että vastaava pitäisi ilmoittaa hyvissä ajoin tapahtuman kuvauksessa, eikä vasta itse
tapahtumassa. Nio kysyy onko tehty väärin vai vaan puutteellisesti. Mirva toteaa, että
puutteellisesti. Eli jatkossa sen lisäksi, että ilmoitetaan tapahtumassa kuka on
yhdenvertaisuusvastaava niin se ilmoitettaisiin myös ennen tapahtumaa tapahtuman
kuvauksessa.

13. Kopoasiat
Jyri kertoo, että Sara on selaillut tenttiarkistoa läpi ja pohti, että lähtelee kyselemään
tenttejä 2019 tenteistä eteenpäin, ettei homma paisuisi liian suureksi. Lisäksi Sara
muistuttelee, että CourseRating-appista, joka on kahden linkkiläisen tekemä
kurssipalautesovellus. Ynnältä kysellään halutaanko lähteä mukaan. Nio sanoo, että
vaikuttaa hyvältä ja että viestin lopussa sanotaan, että jos on kiinnostusta niin pidettäisiin
Teams-palaveria sovelluksen tekijöiden kanssa. Jyri selvittelee seuraavaan Halkoon. Nio
kysyy, oliko tämä se keissi jossa keskusteltiin, että jos otetaan tämä niin kurssiarvostelut
jäisi liikaa ainejärjestön vastuulle. Mirva muistelee, että joo. Nio pohtii, että
kurssipalautteen kerääminen on yliopiston vastuulla ja että sovelluksen myötä se jäisi
liikaa meidän vastuulle ja että olisi mielenkiintoista kuulla tekijöiden mielipide tästä
asiasta. Mirvakin toteaa, että ehkä sovellusta olisi hyvä markkinoida laitoksen ja
yliopiston suuntaan. Ei olisi hyvä jos kerätyn datan analysointi jäisi Ynnän harteille.
Jätetään asia hautumaan.
Lisäksi Jyri ja Mirva ovat menossa Fysiikan laitokselle keskustelemaan opetuksen
kehittämisestä seuraavien henkilöiden kanssa:: Zoom-keskustelulla.
Mikko vielä kysyy tenttiarkistosta, että onko matikan laitoksen kanssa keskusteltu asiasta
ja mihin se nyt sitten kootaan. Jyri kertoo, ettei Sara maininnut asiasta. Mikko sanoo,
että tentit ja luettelo järjestetyistä tenteistä ja tänä keväänä järjestettävistä tenteistä on
Drivessä. Mikko kertoo, että oli kiva prosessi hakea ne sisusta. Mikko ehdottaa, että voisi
tulevaisuutta varten pohtia, josko pyydettäisiin että luennoitsijat itse lähettäisivät esim.
säpöllä tai itse lisäävät driveen tentit, niin ei tarvitse erikseen meidän puolesta aina läheä
niitä kyselemään.

14. KV-asiat
Nio kertoo, että edellisen kokouksen jälkeen esittäydyttiin KV-opiskelijoille. Paikalla ei
ollut hirveästi kv-opiskelijoita. Esittäytymässä oli Nio, Mirva, Jyri ja Alla. Ynnä on
kuulemma ainoa Matlu-järjestö, joka oli osoittanut halukkuutta esittäytyä KV-opiskelijoille.
Käytettiin fukseille suunnattua esittelydiaa, joka on käännetty englanniksi. Dia on
lähetetty Mattilalle, joka lähettää sen kaikille KV–opiskelijoille. Alla kysyy voisiko
Potentiaalikuopasta lisätä diaesitykseen kuvia. Nio sanoo, että kun olisi hyviä kuvia. Alla
sanoo, että on aiemmin ottanut ja lähettänyt kuvia. Mutta voi tehdä sen uudestaan.
Nio kertoo, että Discordiin on lisätty All English- kanava, jolla tällä hetkellä on vain hänen
kommenttinsa miten kanava toimii ja yksi kommentti. Tarkoitettu KV-opiskelijoille.
Vaihtohakua mainostettiin IG:ssä. Nio osallistui KV-valiokuntaan.
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15. Kulttuuri
Nio kertoo, että 1. kulttuurisäpö on lähetetty. Lähetetään joka kuun 1. keskiviikko.
Kahdelta suunnalta tullut positiivista palautetta, toinen säpöön ja toinen Ynnän sivujen
kautta. Nio kertoo, että laitettuaan IG-esittelyssään kysymyksen löysikö kukaan säpöstä
jotain mielenkiintoista, niin suurin osa vastanneista vastasi myönteisesti.
Museoapproista kokoustettiin Leijan kanssa ja sovittiin, että Leijalta saadaan 400€
approja varten tärkeisiin hankintoihin. Nio kysyy onko hallituksessa kiinnostunutta
suunnittelemaan approjen haalarimerkkiä. Alla sanoo, että voi kokeilla. Approilla ei ole
vielä tarkkaa aikataulua. Nio kysyy riittääkö Allalle 2 viikkoa. Alla sanoo joo.

16. Ympäristö
Mikko oli ympäristövaliokunnan kokouksessa ja siellä puhuttiin hiilijalanjäljen
selvittämisestä. Siitä miten selvitystä voi tehdä on luultavasti  keskustelunaihe tulevassa
kokouksessa. Joku oli linkannut laskurin, mutta Mikko ei ole vielä tutustunut. Mikko
kuitenkin arvioi, että saadaan selvitettyä Ynnän hiilijalanjälkeä tämän vuoden aikana.
Mikko myös toteaa, että ulkona on lämmin vuodenaikaan nähden.

17. Kehitysyhteistyö
a. Hyväntekeväisyyskohteen valinta

Vapaaehtoisella sisäänpääsymaksulla tienattiin 26,15e
Nion ehdotukset:
Word Vision: koulutarvikkeita 26e
Toisenlainen lahja / Kirkon ulkomaanapu: stipendi tytölle 25e, ammattikoulutus
30e
Unicef: koulupaketti 14e (2x14e=28e)
Pelastakaa lapset: koulutarvikkeet lapselle Nepalissa 8e (3x8e=24e tai
4x8e=32e)
Aurora Borealis: tukee peruskoulun käyneitä nuoria ammatillisessa koulussa tai
collegessa opiskelussa
Toteutetaan emoji-äänestys Discordissa keräyskohteen valinnasta. Alustavan
emoji-äänestyksen mukaan Aurora Borealis voittaa ja lahjoitetaan tasasumma
26,15€

b. Muut
Oli kehyvaliokunta, Nio oli siellä. Kokouksessa puhuttiin, että pidettäisiin
varainkeruusta iltakoulu ja käytäisiin siellä läpi miten varainkeruu toimii
ainejärjestön toiminnassa. Nio pohtii, että vapaaehtoinen sisäänpääsymaksu
rikkoo varainkeruulakia, mutta onneksi summa on kovin pieni. Valiokunnassa oli
myös puhetta, siitä käytetäänkö reilun kaupan tuotteita ainejärjestön toiminnassa.
Tosussa ei lue asiasta, vaan esim. reilun kaupan kahvi on näköjään vain
käytäntö. Nio ehdottaa, että lisätään joskus tosuun. Lisäksi Nio ehdottaa, että
reilun kaupan kahvin lisäksi hankitaan reilun kaupan teetä. Jyri sanoo, että voisi
olla hyvä. Jyri myös kysyy, määritteleekö ympäristöstrategia asiaa lisää. Mikko
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muistelee, että saattaa olla maininta. Mikko tarkistaa ympäristöstrategiasta, eikä
löydä mainintaa Reilun Kaupan kahvista. Nio kysyy, että yritetäänkö kokonaan
siirtyä reilun kaupan teehen vai vain joku osa, esim. ⅔? Nio ehdottaa, että kaikki
tee hankittaisiin Reilun Kaupan teenä. Mikko kannattaa. Mirva kysyy, pitääkö
ostaa ihan eri teitä ja hyvät teet jää pois. Jyri tekee vastaehdotuksen, että ½ olisi
reilun kaupan teitä. Mirva kannattaa Jyrin ehdotusta. Nio vetää oman
ehdotuksensa pois ja kannattaa Jyrin ehdotusta. Nio myös toteaa, että voidaan
katsella myöhemmin sitä määrää. Mikko ehdottaa, että testaillaan Reilun Kaupan
teitä ja pohditaan sitten. Nio laittelee Onnille viestiä hankinnoista.
Lisäksi Nio on kattelut kehy-merkkien myyntiä. Merkit on hankittu 2018 ja niihin
on budjetoitu 218 euroa ja 45 senttiä. Nio muistuttaa, että on päätetty, että
kehymerkkien myynnistä kaikki voitot menee hyväntekeväisyyteen. Nio on
katsonut, että kehymerkkejä on myyty 96 eurolla. Mirva kysyy katsoiko Nio myös
Zettlestä. Nio sanoo, että laskuissa on mukana vuodenvaihteen mennessä
myydyt. Eli ei tämän vuoden puolella myytyjä. Ollaan aika kaukana tavoitteesta.
Pitää myydä enemmän. Toki etänä hyvin vaikeaa. Mutta hyvä asettaa tälle
vuodelle tavoitteeksi kehymerkkien myynnin kasvattaminen.
Nio kommentoi vielä, että keskiviikko on hyvä päivä ja kehysäpöjen olisi tarkoitus
tulla joka kuun 3. keskiviikko.

18. Yrityssuhteet
a. Hallitushupparit

Samuli kertoo, että Scala Collectionista tilataan tänäkin vuonna, koska hinta on
vaihtoehdoista edullisin. Hinta ei tarkasti vielä tiedossa, mutta samaa luokkaa
kuin aikaisemmin. Muuten vasta viestitellään asiasta (ja esim. kahden eri
hupparityypin hinnoista). Mirva sanoi, että jees että on samasta paikasta ja jos
hinta on samaa luokkaa kuin viime vuonna. Mirva kysyy sponsseista, että onko
hupparissa Loimu, Tek, Jyy ja Esc. Samuli kertoo, että Esc ja jyy ei ole vastannut,
Loimu ja Tek sponssit on jo sovittu. Mirva toteaa, että on valmis ottamaan
omakustanteisesti Escin logon. Mirva kyseenalaistaa Jyyn logon ottamista,
varmaan olisi taas omakustanteinen. Samuli sanoo, että yrkät on pohtinut että
jyyn ja Escin logot laitettaisiin omakustanteisesti, mutta voisi kysellä hallitukselta.
Alla komppaa Mirvaa, että Escin logo omakustanteisesti, Jyystä ei sano mitään.
Viltsu samaa mieltä. Samuli sanoo, että yrkät laittaa korvan taakse ja laittelee
aiheesta kyselyä hallitukselle.

b. Loimu
Yrkkiin on otettu yhteyttä säpön kautta. Mirva kysyy missä kunnossa
saunamainos asia on. Samuli ei tiedä. Juuso kysyy Mirvalta tarkennusta. Mirva
sanoo, että jos yrkät haluaa tarkastella asiaa vielä olisi aiheesta pitänyt tulla
säpöä. Juuso toteaa, ettei yrkkiin ole otettu yhteyttä. Mirva kannustaa yrkkiä
ottamaan Loimun suuntaan yhteyttä, mutta hänkin voi kysellä. Mutta asian pitäisi
olla muuten kunnossa, vain soppari pitäisi kirjoittaa puhtaaksi.

c. Muut
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Samuli kertoo, että sovitushaalarit on palautettu/lähetetty. Samuli ehdottaa, että
budjetoidaan sovitushaalarien palautuksen postimaksuun 21,80€. Jyri kannattaa.
Budjetoidaan sovitushaalarien palautuksen postimaksuun 21,80€.
Lisäksi Samuli kertoo, että Konehuone soppari on nyt sovittu ja hoidettu. Lisäksi
yrkät tekee Laajiksen, polkupyörätorin ja Casion kanssa soppareita. Kaalimato ei
suostunut yhteistyöhön. Samuli on surullinen. Yrkät on laitellut paljon säpöjä,
joihin odottavat vastauksia.
Mirva kysyy Rolex-sopparista. Samuli kertoo, että homma etenee, luonnoksena
säpö heidän suuntaan. Samuli aikoo ensiksi laittaa sähköpostia suoraan Rolexille
ja sitten jälleenmyyjille, jos ei kuulu vastausta.
Samuli kertoo, että Ynnämerch ei ole edennyt, yrkät ovat keskittyneet
jäsenetuihin.
Samuli hihkaisee vielä, että jäsenetu Sohwin kanssa on tehty 2020 ja se on
edelleen voimassa ja se on päivitetty nyt Ynnän nettisivuille. Jäsenetua ei ole
koskaan ollut Ynnän sivuilla. Samuli sanoo, että on laitellut asiasta Sohwille
viestiä, ei ole vielä kuulunut takaisin.

19. Muiden sektorien kuulumiset
Jyri kertoo että SFMO kokoustaa ensi viikolla ja Jyri on osallistumassa kokoukseen.
Mikko kertoo, että nettisivut ovat olemassa. Mikko on pyöritellyt hallitussivua ja sen
uudelleen järjestelyä pesteittäin. Mikko pohtii, jos hallituskuvat saataisiin hoidettua tällä
viikolla haalarienjakotilaisuuksien yhteydessä. Kuvat tulee sivuille kun ne on otettu.
Mikko sanoo, että voisi laittaa jo otetut hallituskuvat sivuille. Mirva sanoo, että
esteettömyysvastaavan pesti puuttuu hallitussivulta. Mikko toteaa, että unohti pestin
olemassaolon. Lisää mahdollisesti hyvinvointiin. Alla kysyy, josko viime vuoden
hallituskuvia voisi hyödyntää. Mikko toteaa, että voisi. Mirva kuitenkin toteaa, että olisi
kiva jos olisi uudet kuvat, vaikka vanhat kuvat lisättäisiin alustavasti. Nio haluaa kiittää
webmasteria siitä, että vanhat tiedotteet ovat nykyään sivuilla näkyvissä ja luettavissa.
Mirva kertoo PJ-sektorilta, että PJ-frakin brodeeraus on tehty, meni alle budjetin. Lisäksi
JES-tapaaminen tulee olemaan lähiaikoina. Lisäksi Potentiaalikuopan kaappi on auki.
Claviksen ohjeet eivät auttaneet, Masterkoodia kaappiin ei vieläkään tiedetä.
Potentiaalikuopan fyysikot olivat ottaneet kaapin avaamisen asiakseen, eräs oli saanut
oven nykäistyä auki ilman, että lukko tai ovi meni rikki. Kaapissa ei ollut muita astioita
kuin mukeja. Kestoastioita on siis vähän ja tällä hetkellä niihin kaikkiin on pääsy. Mikko
toteaa, että Masterkoodin voi resetoida kun ovi on auki. Asiaa voisi tutkailla, koska jos
me ei saada sitä auki niin Clavis on tulossa poraamaan lukon irti. Nio kysyy, eikö
Claviksella siis ole mitään tietoja koodista. Mirva toteaa, että ei ole.
Jyri kommentoi vielä, että ainejärjestöPj-listalle tuli kysely ainejärjestönauhojen
kartoituksesta. Parku laitteli meille kyselyä millaiset nauhat meillä on ja mistä tilataan.
Vastattiin, annettiin vinkkiä ja esiteltiin meidän nauhoja.
Mirva jatkaa vielä, että pankkiasiat etenee. Mirva on tilannut itselleen
yrityspankkitunnukset ja on tullut viestiä, että ne on luotu ja niitä ollaan Mirvalle pian
lähettämässä. Toivotaan, että piakkoin tili ja korttiasiat olisi kunnossa. Nio kysyy onko
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Valtteri ja Alla vielä tehnyt tunnuksia. Alla sanoo, ettei ole vielä. Valtteri on tehnyt
hakemuksen. Vastausta ei ole vielä kuulunut.

20. Edustukset
a. Tiltti ry 40v.

Vujut on siirretty, uutta ajankohtaa ei vieläkään tiedossa. Jyri on edelleen
ilmoittautuneena.

b. Asteriski 50v.
Safe the Date- säpö on tullut, mutta ei virallista kutsua vieläkään. Mirva spekuloi,
että jos ilmoa ei vielä ole niin vujut varmaan siirretään.

c. Lateksii 6v. ja Pelletti 21v.
Virallinen kutsu on tullut, ovat samaan aikaan kuin Ynnän vujut. Ei päästä
valitettavasti edustamaan. Nio kysyy pitäisikö laittaa sähköpostia, että mielellään
tultaisiin, mutta ei päästä. Alla on samaa mieltä. Jyri kanssa. Nio toteaa, että olisi
yleisestikin hyvä käytäntö. Mirva laittaa säpöä vastaukseksi ja toivottaa Ynnän
puolesta onnea.

d. Muut
Ei muita edustuksia.

21. Sauna
Nio on kuullut juttua, että sauna on. Nio sanoo, että Isse on kysellyt läffää vuokralle
samaan saunatapahtumaan lokakuussa, kuin missä se oli viimekin vuonna. Nio ohjeisti
laittamaan saunamaisterille säpöä. Samuli kertoo, että Casio oli kiinnostunut
saunamainoksesta ja kyseli hintoja. Samuli kysyy, että onko läffän mainospaikkahinnat
edelleen samat kuin mitkä ovat drivessä. Mirva kysyy onko hinnoittelussa otettu
huomioon mainoksen koko ja sijainti. Samuli sanoo, ettei drivessä mainittu. Mirva sanoo,
että Tekin saunamainoksen sopparista voisi ottaa vertailukohtaa.

22. Budjetoinnit
Ei muita budjetointeja.

23. Hankinnat
Mirva toteaa, että olisi hyvä ostaa kahvinkeittimen puhdistusainetta. Tokmannilla
sellainen paketti maksaa 4,90€, ja paketissa on 5 annosta.Viltsu kysyy onko tarkoitus
hyödyntää myös Potentiaalikuopassa Origon lisäksi. On tarkoitus. Mirva ehdottaa, että
budjetoidaan 4,90€ kahvinkeittimen puhdistusaineeseen. Jyri kannattaa. Budjetoidaan
4,90€ kahvinkeittimen puhdistusaineeseen.
Nio tuo esille kestoastiat ja muistuttaa kirpparilla olevista edullisista Ortexin kestoasioista
ja kysyy harkitaan uudelleen niiden hankkimista. Jyri kysyy onko astioille tällä hetkellä
tarvetta. Nio toteaa, ettei etäaikana, mutta ei ole takuita että pandemia-ajan ulkopuolella
astioita olisi yhtä edullisesti tarjolla. Viltsu kysyy, kuinka montaa astiaa ollaan
hankkimassa. Nio arvioi, että siellä olisi parikymmentä myynnissä. Mirva kysyy arvioita
kokonaissummasta. Nio toteaa, että lautaset olisivat n. 20€ yhteensä. Mirva kysyy
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tarkennusta. Nio sanoo, että 20 kpl syviä lautasia, tuoppeja ja matalia lautasia olisi 20€.
Nio ehdottaa, että tuoppeja ostettaisiin 40 kpl. Hinta olisi nyt 30€. Nio ehdottaa, että
budjetoidaan 30€ kestoastioihin (20 syvää lautasta, 20 matalaa lautasta ja 40 tuoppia)
hankinnoista. Mirva kannattaa. Budjetoidaan 30€ kestoastioihin (20 syvää lautasta, 20
matalaa lautasta ja 40 tuoppia) hankinnoista.
Jyri mainitsee, että Playstation + on vanhentunut ja kysyy, pitäisikö se uusia. Nio on sitä
mieltä, että Ynnä ei ole sitä maksanut. Jyri sanoo, että vuoden 2020 pöytäkirjassa luki,
että Ynnä olisi maksanut. Nio toteaa, että maksussa oli epäselvyyksiä, eikä se mennyt
välttämättä Ynnän rahoista. Nio sanoo, että kannattaa tarkistaa uudestaan kirjanpidosta.
Nio tarkistaa kirjanpidosta ja palataan asiaan myöhemmin.

24. META
Mirva sanoo, että kahviannostelija on ostettu ja se on toimistolla ja siirtyy käyttöön pian.
Mikko sanoo, että webmasterin säpöä tarkastellessaan huomasi, että pöytäkirjassa 1 on
virhe, koska kyseessä ei ollut sähköinsinöörikilta vaan koneinsinöörikilta.
Mikko myös sanoo, että n. 50 000 opiskelijaa on jättänyt kelan terveydenhuoltomaksun
maksamatta. Eli hienosti meni.
Nio kertoo, että Heiska hylkää meidät ja Jyyn jäsenpalvelusihteeri vaihtuu.
Viltsu toivoo, että jos joku kysyy jotain wapissa, niin siihen vastatessa ei heti aloiteta
keskustelua uudesta aiheesta. Alla on samaa mieltä. Nio myös toteaa, ettei klo 20 raja
ole ihan pitänyt ja se olisi hyvä pitää mielessä. Mirva toteaa vielä, että on jo pari kertaa
herännyt klo 20 jälkeen herännyt hallitusryhmään tulleisiin epätärkeisiin viesteihin, joita
on pahoiteltu sanoilla “sori, että tuli näin myöhään”. Mutta ei olla pahasti lipsuttu.

25. Seuraava kokous
Mirva laittelee doodlea seuraavan kokouksen ajankohdasta.

26. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Mirva Toivio päätti kokouksen kello 18:25.

Liitteet
1. Uudet jäsenet ajalta 21.1-7.2.2022
2. Kokouksen 3/22 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 4/2022
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Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Mirva Toivio Philson Aden
Puheenjohtaja Sihteeri


