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Hallituksen kokous 4/2022
Aika: 25.2. klo 18:15
Paikka: Ynnän Discord

Hallitus: Läsnä:

Mirva Toivio
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Jyri Kohvakka
Valtteri Hiltunen
Alla Marchenko
Nio Piri
Mikko Röyskö
Erika Kannisto
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Atte Heikkinen
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1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Mirva Toivio avasi kokouksen ajassa 18.16.

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

3. Sihteerin valinta
Valitaan sihteeriksi Philson Aden.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirja 3/22 seuraavilla muutoksilla: “Mirva pohtii, että Jyy ehkä vähän
kyseenalainen, varmaan olisi taas omakustanteinen.” muotoon “Mirva kyseenalaistaa
Jyyn logon ottamista, varmaan olisi taas omakustanteinen.”

5. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytään asialista muutoksitta.

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Mirva kertoo Jyrin puolesta:
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ESC:n vipit edistyy ja nyt on ESC:lle toimitettu pari päivää sitten nimilista kaikista toimijoista,
joille etu kuuluu.
Juuso haluaa leipäkoneen. Samuli on lähettänyt tänään yli 20 sähköpostia, mikä tuntuu
oudolta. Alla toteaa, että korona on perseestä. Viltsu on pinteessä passin kanssa. Alla kysyy
mitä jos ei oo. Viltsu ei ymmärrä miksi ajokortti tai sormenjäljet ei käy. Sara muistelee, että
valtuutetulla hakijalla pitää olla vain ajokortti. Samuli muistelee, että tarvitaan voimassaoleva
passi kun haki omalle kaverille. Enni toteaa, että todella paska systeemi. Samuli kertoo, että
Ukrainan tilanne pelottaa.

7. Jäsenet
Ei hyväksytä uusia jäseniä. Yksi henkilö on ilmeisesti täyttänyt lomakkeen ja maksanut,
mutta vastausta ei näy missään. Tutkitaan asiaa ja pyydetään mahdollisesti täyttämään
jäseneksi liittymisen lomake uudestaan.

8. Fuksit
Haalarienjakopäivä on hoidettu, kolme haalaria haettiin. Ei pidetä enää uusia jakopäiviä.
Toimistossa vielä vajaa parikymmentä haalaria. Samuli pohtii, kun haalareita on vielä niin
paljon jäljellä, että pitäisikö pitää lähempänä vappua vielä jakopäivä. Enni toteaa, että
voisiko laittaa sähköpostia niille, jotka eivät ole hakeneet haalareita. Mirva kysyy
haluaako joku ottaa hommakseen sähköpostien laiton. Henna ottaa koppia.

9. Tapahtumat
a. Kyykkätreenit

Oli ja meni hyvin. Valittiin Ynnän edustusjoukkue JM-kyykkään, eli tekijät.
b. Lautapeli-ilta

Oli ja meni, oli kivaa. Huomautettavana asia aiemmin läpikäydyt ilmoitukset
epämääräisestä käytöksestä.

c. Among Us- ilta
Oli ja meni. Pelaajia 6-9 pitkin iltaa. Kivaa oli ja pelit jatkui, kun tapsa poistui
paikalta.

d. JM-kyykkä
Mirva kertoo Nion puolesta:
Nio on ostanut tuomarien heijastinliivejä summalla 11,95€. Mirva ehdottaa, että
budjetoidaan 11,95€ tuomarien heijastinliiveihin. Alla kannattaa. Budjetoidaan
11,95€ tuomarien heijastinliiveihin. Alla kysyy, mistä budjetista liivit on budjetoitu.
Mirva spekuloi, että menee Muut tapahtumat-budjetista, mutta varmistetaan
meneekö siitä vai jostain muualta.

JM-kyykkä pidetään la 26.2. Kaikki valmistelut tehty. Joukkueita ilmoittautunut 15,
eli toivotaan vielä jos saataisiin yksi joukkue kisaamaan. Ilmo auki 25.2. klo 23.55
asti. Läffää ei tule, koska ei ole suihkuja käytössä. Mirva kysyy, onko kulkulätkien
aikoja kysytty. Alla kertoo, että kaikilla hallituslaisilla on kulkuluvat käytössä klo 20
asti. Enni kysyy monelta aamulla kulkuoikeudet on voimassa. Alla kertoo, että klo
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9. Mirva kysyy onko ne normaalisti klo 9. Alla sanoo, että on, koska Jyri sanonut
näin. Eli kulkuluvat voimassa la 25.2. hallituslaisilla klo 9-20.

Sara muistuttaa olevansa tapahtuman yhdenvertaisuusvastaava, mutta sitä ei
näy vielä eventissä. Enni kysyy, missä muodossa laitetaan. Viltsu toteaa, että
hänellä oli nimi ja sähköposti. Lisätään Saran nimi ja sähköposti eventtiin.

e. Luonnontieteellinen laskiainen
Matlujen kanssa ei ole vielä kokoustettu laskiaiseen liittyen, tarkoitus kokoustaa
parin viikon sisällä. Tilat, saunat tms. hoidettu, kuljetukset ainakin puuttuu vielä.

f. Squid Game Ynnä
Ensi viikolla, osallistujia tällä hetkellä n. 20. Toivotaan myös katsojia. Ilmoa
jatkettiin sunnuntaihin 27.2. asti, mistä laitettiin sähköpostia. Tapahtuman
järjestely muuten aika valmis.

Alla kuitenkin tuo esille, että onko Squid Game -maskeja järkevä hankkia Ynnän
budjetista. Enni kysyy kustannuksia. Alla muistelee, että n. 15-20€. Sara kysyy,
onko tarkoitus tilata, koska tapahtumaan on enää 4 päivää. Alla toteaa, että
maskit ei varmaan ehtisi tulla. Viltsu toteaa, että vähän turha, koska tapahtuma
on jo niin pian ja ne olisivat puhtaasti esteettisiä. Alla samaa mieltä, ettei
välttämättä järkeä, voidaan askarrella itse.

Sara kysyy, halutaanko mainita pöytäkirjaan aina tapahtuman
yhdenvertaisuusvastaava. Alla sanoo, että olisi hyvä. Sara kertoo, että Nio on
ilmoittautunut. Nio Piri on tapahtuman yhdenvertaisuusvastaava.

g. Hiukkasen excu
Pidetään Radin ja Hiukkasen kanssa yhteistyössä sitsit Tilialla. Hiukkasen ilmo ei
ole vielä auennut, aukeaa pian. Sen jälkeen Ynnän ja Radin lipunmyynti.
Syödään pizzaa. Radi hoitaa ruuat ja varasi tilan, Ynnä hoitaa rahaliikenteen ja
plaseerauksen. Samana päivänä 3miot, jotka toimivat jatkoina.

h. Pink is the new black -sitsit
Ilmoittautuminen on auki ja pidetään auki sunnuntaihin asti. Jyri ja Alla toimivat
tousteina. Escille ilmoitetaan tiedot tulevana maanantaina. Sekaannus Escin
kanssa on selvitetty, eli varaus on meillä. Otetaan mukaan lainastyroleita
vieraille.

Alla kysyy, onko ok jos otetaan styroleita mukaan myös myytäväksi. Mirva sanoo,
että totta kai. Alla toteaa, että kaverikilta todennäköisesti innostuu ostamisesta.
Enni kysyy kuka niitä myy. Alla miettii, että helpoin jos toustien pöydällä myynti.
Styroleita voi ostaa, kun toustit paikalla. Jatkot Escissä.

Enni kysyy lipunmyyntivuoroista. Alla sanoo, että ei vielä tietoa. Alla kysyy,
pitääkö Esciltä kysyä lipunmyyntivuorot samalla kun laitetaan sähköpostilla muut
infot. Mirva sanoo, että muistaakseen pitäisi aina meidän tapahtumissa olla
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meillä lipunmyyntivuorot. Varmistetaan ja jaetaan sitten vuorot.

Sara nostaa taas esille yhdenvertaisuusvastaavan. Enni kysyy tarvitseeko
vastaavan olla selvinpäin jatkoilla. Sara sanoo, että tilanne on vähän
kyseenalainen. Jatkot on meidän, joten periaatteessa jatkotkit ovat meidän
tapahtuma. Vaikea valvoa tällaisessa tilanteessa. Sara toteaa, että pitää
keskustella. Enni tai Viltsu on yhdenvertaisuusvastaava, kun vastaavan rooli
selvenee enemmän iltakoulussa.

Sara toteaa, että ympäristöstrategian mukaan tapahtumien teemojen ei pitäisi
vaatia että joutuu ostamaan jotain ja hänellä ainakaan ei ole mitään pinkkiä. Alla
on eri mieltä, kyseessä on väri. Viltsu ja Alla pohtii, että jos käyttää mielikuvitusta
niin pitäisi olla helppo toteuttaa. Juuso toteaa, että vaikka hän ostaisi pinkin
paidan, niin hän voisi hyödyntää sitä myös myöhemmin. Saran mielestä menee
vähän rajalla, koska kaikilla ei ole mitään pinkkiä. Sara sanoo, että halusi nostaa
asian esille, että muistettaisiin ottaa tulevaisuudessa huomioon. Alla toteaa, että
teema valittiin juuri helppouden vuoksi, varsinkin koska kaverikilta ei tiedä
kohdetta tai ohjelmaa, joten he eivät voi osallistua vaikeampaan teemaan, mutta
heillä on pinkit haalarit ja silloin he automaattisesti osallistuvat teemaan. Henna
on myös sitä mieltä, että väriteema on yksinkertaisin. Enni toteaa, että aina
sitsiteemaan osallistuja saa itse päättää askarteleeko itse, omistaako jo, lainaako
vai ostaako uutta. Vaikea keksiä teemaa, johon varmasti kaikilla olisi jo välineet.
Viltsu toteaa, että oli kuitenkin hyvä, että asiasta muistutettiin.

i. Tanssitreenit
Alla kertoo, että treenien järkkäämisessä on ollut vaikeuksia, koska on ollut
vaikea löytää tunnin pitäjää, jolla olisi myös tila treeneille. Alla kertoo, että on
kaksi vaihtoehtoa: Treenit maksaa 160€ ja mukaan mahtuu 16 ihmistä tai treenit
maksaa 120€ ja mukaan mahtuisi parikymmentä ihmistä, eli vähän enemmän.
Alla kysyy, voiko treeneistä ottaa osallistumismaksua (pari euroa) ja vaikuttaisiko
se negatiivisesti osallistujamäärään. Enni toteaa, että vujuviikolla on muutenkin
maksullisia tapahtumia, joten jos mahdollista niin voisi pitää tanssitreenit
veloituksettomana. Henna komppaa. Alla kysyy, että tulisiko treeneihin kuinka
paljon osallistujia. Erika sanoo, että kun oli viimeksi tanssitreeneissä, niin
osallistujia oli n. 11, mutta että vujuviikolla osallistujia voi olla enemmän.

Sara toteaa, että meidän vujuilla ei ole tanssimista. Tapsat are very shocked.
Samuli ansaitsee hermolomaa kaiken sumplimisen jälkeen. Ehkä ei ole järkeä
pitää tanssitreenejä, koska vujuilla ei tanssita. Katsotaan jos järkätään ensi
syksynä. Viltsu pohtii, että pitäisikö siirtää Boomboxin varaus tiistaille ja miettiä
siihen jotain. Tapsat katsoo asiaa maanantaina tapsamiitissä.

j. Saunailta
16.3. nanosaunassa saunailta. Alla on tapahtuman yhdenvertaisuusvastaava.

k. Viinimaistelu
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Keskustelua siitä onko maistelussa viski vai olut. Pohditaan myöhemmin.
Kyseessä viski tai olutmaustelu, joka on juhlamaistelu. Kyseessä on
ainutlaatuinen tilaisuus. Kyseessä Teerenpelin 20-vuotisjuhlahulinat, jotka alkaa
samana päivänä, kun maistelun olisi tarkoitus olla. Meille tarjottiin mahdollisuutta
osallistua juhlamaisteluun, jossa saadaan maistaa heidän uutta tuotetta
ensimmäisten joukossa, sekä osallistua hybridi tislaamoesittelyyn. Sara toteaa,
että yhdenvertaaisuusvastaava ei saa olla huomattavassa humalassa. Alla on
tapahtuman yhdenvertaisuusvastaava.

l. Leffailta
18.3. ja siihen on varattu Student Lounge kirjasto Lähteeltä. Kyseessä rentotila,
jossa katotaan leffaa. Varaus 18-21. 21 jälkeen voi lähteä kotiin valmistautumaan
vujuille tai yksille Sohwiin (jonka kanssa on soppari wuhuu!). Eventti tulossa pian.

Mirva kysyy, onko luvallista toimintaa esittää elokuvia näin. Enni sanoo, että
esim. luokalliselle saa näyttää leffan Netflixistä, mutta ei esim. koko koululle. Raja
ehkä 50 hengessä. Alla sanoo, että tilaan mahtuu 20-30 henkeä. Mirva muisteli,
että tarvitaan elokuvannäyttölupa, jos ei ole perheen tai pienen kaveriporukan
kanssa. Viltsu kysyy Samulilta riippuuko siitä rahastetaanko. Samuli ei tiedä.
Mirva muistelee, että on ollut aikaisemmin puhetta kanssa ja on ollut
epämääräisyyksia, jonka takia ei ole aiemmin järjestetty. Enni sanoo, että ero voi
olla myös siinä, että tapahtuma on yksityinen, eikä julkinen. Sara toteaa, että jos
esitys on julkinen (eli sitä mainostetaan) niin silloin ei saisi esittää ilman lupaa.
Viltsu tarkentaa, kumpaa ei saa mainostaa, leffa vai tilaisuutta. Alla sanoo, että
mikäli kyseessä on suljettu tilaisuus, esim. jos kyseessä on leffailta ystävien
kesken, erillistä esityslupaa ei tarvita. Alla pohtii voiko esim. YleAreenasta tai
Ruudusta katsoa. Enni sanoo, että menee samaan kategoriaan. Alla toteaa, että
YleAreena ja Ruutu ovat ilmaisia. Sara toteaa, että maksullisten kanssa olisi
ongelma. Juuso toteaa, että maksuttomien kanssa ongelma voi olla mainosten
mukaan, koska ne mitoitetaan sen mukaan, että sitä katsoisi hyvin pieni porukka.
Enni toteaa, että YleAreenassa ei välttämättä ole kauheasti leffoja. Alla sanoo,
että todnäk. tapahtumaan tulee n. 15 henkeä, jotka tunnetaan, joten hänen
mielestään ilta voisi mieltää yksityiseksi tilaisuudeksi ystävien kesken. Ja olisi
silloin ok.

Sara mainitsee vielä, että Nio on vapaaehtoinen yhdenvertaisuusvastaavaksi.
Nio on tapahtuman yhdenvertaisuusvastaava.

m. Kostajaiset
Alla ehdottaa, että Kostajaisiin budjetoidaan 55€ Kostajaiskuluihin. Mirva
kyseenalaistaa riittääkö tuo summa kaikkiin noihin asioihin. Alla sanoo, että tämä
on vain Ynnän osuus. Mirva kysyy, minkä järjestön kautta rahaliikenne menee.
Alla kysyy. Mirva kannattaa. Budjetoidaan 55€ Kostajaiskuluhin. Mirva toteaa,
että budjetissa on vielä 200€ Kostajaisiin. Alla luuli, että vain 100€. On vielä lähes
200€ (alunperin oli 250€). Alla ei tiedä tarkalleen miten kostajaiset etenee, mutta



Ynnä ry, hallituksen kokous 4/2022 6/14

vaikuttaa siltä että etenee ja kaikki on kunnossa.

Mirva kysyy, onko Allalla tarkempaa tietoa toteutuksesta. Kysyy onko yhteiset
jatkot Matlujen kesken. Alla sanoo, että olettaa näin, ei ole kysynyt tarkalleen.
Selviää viimeistään ensi Halkoon mennessä.

Sara muistuttaa taas yhdenvertaisuusvastaavasta. Alla pohtii tarviiko vielä sopia.
Sara sanoo, että ei välttämättä ehdi ennen kostajaisia. Mirva muistuttaa, että
ennen vujuja ja kostajaisia on vielä yksi halko. Sara toteaa, että ehkä ehtii
myöhemmin. Samuli kysyy, tuleeko kaikilta järjestöiltä oma
yhdenvertaisuusvastaava. Sara sanoo, että hänen käsityksensä mukaan joo.
Erika komppaa, koska kaikki tuntisivat oman järjestön tyypit. Alla kysyy onko
muilla Matluilla yhdenvertaisuusvastaava ja Sara toteaa myös, että valitaan ihan
osallistujamääränkin vuoksi, ettei muiden järjestöjen yhdenvertaisuusvastaava
mahdollisesti kuormitu. Alla laittaa Atelle asiasta viestiä. Valitaan seuraavassa
Halkossa tapahtumaan yhdenvertaisuusvastaava.

n. Muut
Linkin MM-kyykkäbusseissa on tilaa, selvitellään paljon tarkalleen ja laitetaan
asiasta someen ja/tai sähköpostilla tai kiinnostuksen voi ilmoittaa esim.
säähköpostilla. Enni sanoo, että on hyvä kysellä ensin IGssä kiinnostuksesta.
Alla kysyy oliko hallituslaisista kukaan lähdössä Linkin bussilla. Tehdään IG
kysely ja kartoitetaan kiinnostusta.

Ynnän MM-kyykkä paikasta Alla sanoo, että pitäisikö sekin antaa yleiseen
ilmoittautumiseen. Enni sanoo, että koska JM-kyykässä oli kaksi joukkuetta niin
pitäisikö voittajalle antaa MM-kyykkäpaikka. Viltsu kysyy pitäisikö antaa parhaiten
JM-kyykässä pärjäävälle Ynnän joukkueelle. Enni muistuttaa, että siellä on samat
joukkueet kuin JM-kyykässä. Tarjotaan kyykkätreeneissä toiseksi tulleelle
joukkueelle joukkueelle. Enni kysyy, kuka lunasti joukkuepaikan, oliko se Nio?
Kysytään Niolta.

Mirva kommentoi, että Jyväsmetron päivämäärä muuttui, on nyt tiistaina 19.4.
Whatsapp-keskustelun mukaan hallitus oli edelleen sitä mieltä, että osallistutaan,
eli osallistutaan.

10. Liikunta
Liikuntavastaava ei ole paikalla, ei liikuntauutisia.

11. Toimikunnat
a. Approtoimikunta

Juuso kertoo, että baarisoppareita hoidetaan edelleen, lipunmyynti alkaa ensi tai
sitä seuraavalla viikolla.
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b. Vujutoimikunta
Mirva kertoo Jyrin puolesta:
Vuosijuhliin on 22 päivää. Järjestelyt ovat täydessä tohinassa ja ensi viikolla
lähtee painomateriaalit tilaukseen. Vujuille ilmoittautuminen on päättynyt 15.2. ja
lopullinen osallistujamäärä on 182. Vuosijuhlan maksun eräpäivä oli 22.2.2022,
eli tällä hetkellä pitäisi olla kaikki vuosijuhlien rahet tileillä. Juhlapaikkana
Iltajuhlan osalta toimii edelleen Scandic Laajavuori ja Cocktailin/jatkojen/silliksen
osalta Valorinne. Sillikselle on tulossa kaksi paljua ja Läffä.

Vujujen budjettikriisi vältetty,  kun pääsponsori on jo maksanut oman osuutensa.
Iltajuhlaan saadaan juhlapuhujaksi Ynnän entinen puheenjohtaja vuosilta -95 ja
-96. Kenraaliharjoituksia vuosijiuhlista ei olla järjestämässä. Valokuvaajakin on
varmistunut.

"Talkoolaisia" kaipailtaisiin vielä erityisesti sillistä järkkäämään. Bussikyydityksiin
on tulossa erillinen ilmoittautuminen ja infosähköpostit ovat lähdössä osallistujille
lähiaikoina.

Ja tosiaan muistutuksena, että budjettiesitys on tehtävä ylimääräiseen
yhdistyksen kokoukseen hallituksen toimesta ja tarkoituksena on nostaa vujujen
budjetti 20 000 €, koska henkilömäärä ja juhlapaikka vaihtuivat.

Sara muistuttaa, että vujuillekin tarvitaan yhdenvertaisuusvastaava ja kaksi
olisi hyvä määrä. Jatkoilla ei välttämättä voi olettaa, että kukaan
hallituksesta olisi selvänä. Siellä koko hallitus pitää tilannetta silmällä. Juuso
on vapaaehtoinen. Valtteri on vapaaehtoinen myös. Vujujen
yhdenvertaisuusvastaavat ovat Juuso ja Valtteri.

c. Muut
Juuso kertoo Kännytoimikunnan puolesta, että ensimmäinen kokous oli eilen,
eikä kokoukseen saapunut ketään. Eli kokousta ei sinällään ollut. Juuso lähtee
etsimään, jos löytyisi vielä tekijöitä. Jos ei löydy, niin Kännyä ei tule. Mirva toteaa,
että toivotaan, että saadaan Känny.

12. Sopoasiat
Sara kertoo, että he olivat Erikan kanssa hyvinvointivaliokunnassa ja sanoo, että YTHS
asiakasmäärä tuplaantui muussa maassa, Jyväskylässä se 3-4-kertaistui, eikä budjetti
kasvanut. YTHS:llä kriisi Jyväskylässä, jonot pitkät.

Toisena asiana, että saunasäännöistä oli tarkoitus laittaa sähköpostia, onko sitä
lähetetty. Ei ole, Enni pohtinut samaa. Nettisivuilla saunasäännöt ovat. Olisi hyvä
kirjoittaa asiasta sähköposti. Tiedottaja Juuso ottaa kopin.
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Erika kertoo vielä hyvinvointi-illasta, että se pidetään viikolla 12. Kaikki eivät ole vielä
vastanneet doodleen, deadline 7.3. Kaikki käyköön vastaamassa doodleen.

13. Kopoasiat
Mirva kertoo Jyrin puolesta:

Fysiikan kopopuolelta: Kyselyä (yleisten mielipiteiden kartoittamiseksi fysiikan laitoksen
toiminnasta) pyritään työstämään eteenpäin maaliskuun alkupuolella ja laittamaan
laitokselle kans kommentoitavaksi. Ongelmia kurssien järjestelyissä ei ole havaittu / tullut
tiedoksi. Lisäks oon ollut yhteyksissä CourseRating asiasta Tommi Sirosen suuntaan, ja
odottelemme heiltä vastausta ja vielä sen teamsmiitin ajankohdasta ei ole tietoa.

Tavattiin tosiaan 8.2. fysiikan laitoksen johtohenkilöitä zoomin kautta ja nostettiin jo siinä
palaverissa esiin kehittämiskohtia fysiikan laitoksen toiminnasta: ei tunneta laitoksen
henkilökuntaa tarpeeksi -> laitoksen henkilökunta rupeaa randomisti juttelee ja
morottelee fysiikan käytävillä (saadaan henkilökunta läheisemmäksi opiskelijoille, jolloin
opiskelijoiden olisi helpompi lähteä puhumaan “ongelmatilanteista” laitoksen
henkilökunnan kanssa). Luennoitsijat pyrkivät myös siihen, että he pitäisivät omia
työhuoneen oviaan auki jolloin opiskelijat voisivat vain kävellä sisään ja lähteä
pyytämään apua demotehtäviin jne.

Opiskelijoita haluttaisiin myös mukaan opetuksen aamupäiviin, joissa lähdetään
OPS-uudistamistyötäkin tarkastelemaan. Ylistön remppa olisi lähdössä käyntiin 3,5
vuoden päästä ja arviolta valmistuu noin 6 vuoden päästä. Nanolla alkaa remppa jo
tämän vuoden lopulla. Jaa laitoksenjohtaja ottaa vastuulleen selvittää, et saataisiinko
24/7 lätkät fysiikan opiskelijoille fysiikalta löytyviin opiskelutiloihin. Jos homma ei toimi,
niin sitten tätä aikaa rajattaisiin, mutta lähtökohtana se, että luotetaan opiskelijoihin.

Laitoskahveja ollaan suunnittelemassa, jossa saataisiin vuorovaikutusta kehitettyä
laitoksen henkilökunnan kanssa ja siinä avattua kurssien ongelmakohtia fysiikan
laitoksen toiminnassa. Lisäksi laitoksen henkilökunta mainitsi myös kollokviot ja niihin
saa kuka tahansa osallistua, vauvasta vaariin.

Enni tuo esille opiskelijoiden lätkiin liittyen, että toivottaisiin, että lätkillä pääsisi myös
tietokoneluokkaan. Selvitellään onko mahdollista, jos lätkät ylipäänsä saadaan.

Sara kertoo, että oli kopovaliokunnassa.

14. KV-asiat
Mirva kertoo Nion puolesta:
Yritin lähteä järjestämään avantouintitapahtumaa, mutta harmillisesti eivät toistaiseksi
järjestä uimakokeiluja koronan takia.

Kv-rekryinfoa pidetään alustavasti Ylistöllä 14.3. ja Mattilanniemessä 21.3.
Ainejärjestöiltä toivotaan tilaisuuksien mainostamista sekä mahdollisesti myös
paikallaoloa.
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Laitoin viestiä ESN Jyväskylälle, tarkoituksena lähteä suunnittelemaan yhteistyötä
heidän kanssaan.

15. Kulttuuri
Mirva kertoo Nion puolesta:
Museoappro järjestetään 4.-8.4., koska merkit ja suorituskortit pitää vielä tilata, ja sitten
tuleekin jo pääsiäinen ja wappu. Jyväskylän (aukiolevat) museot eli Luontomuseo,
Taidemuseo, Käsityön museo, Keski-Suomen museo sekä Ilmavoimamuseo ovat kaikki
lähteneet mukaan, ja tapahtumaan osallistujat pääsevät kaikkiin ilmaiseksi. Lisäksi
Ilmavoimamuseo lupasi arpoa siellä käyvien osallistujien kesken tunnin mittaisen
simulaatiolennon. Mietin, että haalarimerkkiin oikeuttaisi 4/5 museokäyntiä, mielipiteitä?
Huom. että Ilmavoimamuseo sijaitsee Tikkakoskella. Lipunmyynti todennäköisesti sillai,
että nettisivuilta ostetaan ilmainen lippu (Leija tosiaan maksaa kulut) ja approja
edeltävällä viikolla ennalta määrättyyn aikaan lipun varanneet saavat hakea
suorituskortin. Haalarimerkkien nouto menee varmaan pääsiäisen jälkeen, koska
pääsiäisviikolla moni varmaan ei ole Jyväskylässä. Mielipiteitä tähän ja muuhunkin saa
toki esittää (ja kirjata pöytäkirjaan).

Insta-storeissa pidettiin kysely Ynnän lukupiiristä, jossa 15 ilmaisi kiinnostusta. Idean
sain tosiaan vuodenvaihteessa lanseeratusta Linkin lukupiiristä, jonka toimintaperiaate
on Telegram-ryhmä, jota mainostettiin mm. viikkotiedotteessa, ja Telegram-ryhmässä
olijat itseohjautuvasti ovat sopineet lukupiirin säännöt ja päättävät luettavista kirjoista
jne. yhdessä. Itse näen, että vastaava toteutus voisi olla myös meille hyvä, mutta
mielelläni otan vastaan ideoita, kommentteja, jne.

Enni kommentoi museokäynti asiaan, että olisi järkevää että vaaditaan vain 4 käyntiä,
koska yksi on niin kaukana.

Erikan ja Viltsun mielestä lukupiiri-idea kuulostaa hyvältä.

16. Ympäristö
Ei ympäristöasioita.

17. Kehitysyhteistyö
a. Hyväntekeväisyyskohteen valinta

Mirva kertoo Nion puolesta:
Nio muistuttaa että Aurora Borealis valittiin hyväntekeväisyyskohteeksi ja
lahjoituksen suuruus oli tarkoitus olla 26,15€.

Mirva ehdottaa, että budjetoidaan 26,15€ aikaisemmin valitulle
hyväntekeväisyyskohteelle. Henna kannattaa. Budjetoidaan 26,15€ aikaisemmin
valitulle hyväntekeväisyyskohteelle.
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b. Muut
Mirva kertoo Nion puolesta:
Torstaina kehyvaliokunta, joten en päässyt hyvinvointivaliokuntaan. Valiokunnissa
saatiin koulutusta pienkeräyksistä, ja ajattelin lähteä miettimään ja
suunnittelemaan erinäistä varainkeruutoimintaa Ynnälle myöhemmin vuoden
aikana. Lisäksi kävi vahinko ja lähdin kehyvaliokunnan sihteeriksi.

Origolle on hankittu Reilun kaupan teetä. Nyt ovat testissä ja mietitään
seuraavassa halkossa jatkoa tarkemmin.

Onni oli käynyt kaupassa ja osti hyllystä kaikki teet, joissa oli Reilun kaupan
merkki. Origolla siis paljon valikoimaa, josta valita.

Sara kertoo, että oli saanut palautetta, että Origolla on vihdoin hyvää teetä.

18. Yrityssuhteet
a. Hallitushupparit

Henna kertoo, että hallitushupparit on tilattu ja niiden pitäisi tulla parin viikon
sisään.

b. Loimu
Mirva sanoo, että on omalla sähköpostiviestillään allekirjoittanut
saunasopimuksen. Yrkät kertoo, että painatus ja laitatus asiaa lähdetään
hoitamaan tulevalla viikolla.

c. TEK
Mirva ehdottaa, että budjetoidaan 90€ Viltsun vujumaksuun. Selvennys,
maksetaan Viltsun maksama vujumaksu takaisin, koska TEK kustantaa Viltsun
maksun. Enni kannattaa. Budjetoidaan 90€ Viltsun vujumaksuun.

Mirva kyselee onko kahvisponssiasioista mitään tietoa. Viltsu toteaa, ettei ollut
tietoinen asiasta. Mirva kysyy onko Nuutti (tykki) ollut yhteyksissä asiasta, koska
tykki valmis mahdollisesti lähtemään keskustelemaan asiasta. Viltsu kyselee
Nuutilta.

TEK on tulossa JM-kyykkään paistamaan makkaroita.

Ja kyhikoulutukset ei ole vielä tapahtunut, odotetaan, että Nuutti saa luottokortin,
että Nuutti voi ostaa kyheille ruokaa. Ynnän

TEK-pelipaita on tullut ja on tällä hetkellä Viltsulla.
d. Muut

Henna kertoo, että jäsenetuja on hoidettu Laajikseen, Sohwiin ja Polkupyörätoriin
ja IGssä mainostettiin padelpaikkaa Padeladler. Casio lähtee 200€
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sponssaamaan nettibanneria. Henna kysyy miten laskutukset hoidetaan.
Kysellään Niolta.

Mercheistä laitettiin kyselyä ja 3 tunnissa saatiin yli 20 vastausta.

Henna toteaa, että toimistolla on aika paljon vanhoja fuksimerkkejä, jotka on aika
siistejä. Henna kysyy, hankkiudutaanko niistä eroon vai myydäänkö niitä
edullisella hinnalla. Mirva muistelee, että jossain lukee, että vanhoja
tapahtumamerkkejä saa myydä 30 snt hintaa. Henna toteaa, että fuksimerkit ovat
aika vanhoja.

JM-kyykässä  myydään merkkejä ja ehkä paitoja. Enni muistuttaa, että myydään
kanssa tölkkisukkia. Myydään JM-kyykässä ehkä myös styroleita. Enni kysyy
pitäisikö myydä myös ainejärjestönauhaa, koska osa linkkiläisistä kuuluu myös
Ynnään.

Henna toteaa, että yleisesti yrkkähommat edennyt hyvin.

19. Muiden sektorien kuulumiset
Mirva kertoo, että Potentiaalikuoppavastaavaksi on vapaaehtoinen Antero Voutilainen.
Kellään ei ole mitään vastaan. Enni kannattaa ja on jo ohjeistanut Anteroa. Yleensä
potentiaalikuoppavastaava ja origovastaava on yhteistyössä hoitanut, mistä
potentiaalikuoppavastaava hakee kahvit maidot tms. Enni antaa yhteystiedot. Valitaan
Antero Voutilainen potentiaalikuoppavastaavaksi.

Mirva kertoo, että oli JES:in kanssa tapaaminen, tapaaminen oli jees, mahdollisia
yhteistyökuvioita myöhemmin. Toivovat, että osallistuttaisiin heidän brunsseilleen. Eka
niistä su 6.3. klo 10-12, teemana JES:in hallitukseen tutustuminen. Viltsu kysyy missä
brunssi on. Mirva ei muista. Löytynee JES:in omilta sivuilta. Mirva muistelee, että
Lutakossa. Erika muistelee, että Kota-kahvilan vieressä nimellä Alpakka-brunssi.

Mirva kommentoi vielä, että OP:n sopimusasioita on allekirjoiteltu Allalle, Valtterille ja
Mirvalle. Toivottavasti pian asia käsitelty ja kaikki pankkioikeudet olisi niitä tarvitsevilla.

Mirva toteaa vielä, että ponsihalko tulee. Tärkeää olisi, että asioita ei pohdittaisi vasta
halkossa, vaan että valmistaudutaan etukäteen.

Mukana on myös paljon lakiteknisiä asioita, jotka olivat vieraita Jyrille ja Mirvalle. Jyri
koki, että olisi järkevää pystyttää ponsityöryhmä, jotka selvittäisivät ensisijaisesti
lakitekniset asiat. Jyri on lupautunut ottamaan ponsityöryhmästä päävastuun. Mukaan
on lupautunut myös Mirva, Nio ja Erika. Muita vapaaehtoisia otetaan vastaan.
Ensimmäinen tapaaminen on nyt lauantaina 9-12 ja 15-18 ainakin Erika ja Mirva
selvittelemässä asioita Discordissa. Saa liittyä seuraan. Viikon aikana mahdollisesti vielä
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muita ideariihitapaamisia. Mirva kysyy, onko Juuso aikaisemman kokemuksen takia
kiinnostunut osallistumaan. Juuso sanoo että voi osallistua.

Mirva toteaa, että varsinkin perinneohjesäännön muuttaminen vaatii isoa taustatyötä,
että se tehdään oikein. Aikaisemmin on muutettu, mutta siitä ei ole mitään konreettista
tietoa miten se tehtiin. Mirva painottaa vielä, että jokaikisen hallituslaisen on
perehdyttävä ja valmistauduttava ennen kokousta siihen miten perinneohjesääntöä pitää
ponsien mukaan muuttaa ja muodostaa mielipiteensä etukäteen.

Valtteri kertoo, että pääsee kirjautumaan OP:seen sisään ja pääsee tekemään siellä
asioita. Viltsu kysyy onko Valtteri saanut jo tunnukset rahastonhoitajan säpöön. On
saanut, katsoo myöhemmin. Viltsu kertoo, että oli ollut sekaannusta.

20. Edustukset
a. Tiltti ry 40v.

Mirva kertoo, että Jyri oli lähdössä ja kyseli edustusbudjettia. Yleensä lahjaan
budjetoitu 20€ ja Jyri pyysi myös illalliskorttiin 10-15€. Enni sanoo, että 15€ voisi
olla kohtuullinen. Alla komppaa. Mirva ehdottaa, että budjetoidaan 15€ Jyrin
illalliskortiin. Juuso kannattaa. Budjetoidaan 15€ Jyrin illalliskorttiin. Mirva
ehdottaa, että budjetoidaan 20€ lahjaan. Juuso kannattaa. Budjetoidaan 20€
lahjaan.

b. Asteriski 50v.
Mirva kysyy onko vieläkään tullut Save the Date-säpön lisäksi mitään. Enni
sanoo, että siirtymisestä tai perumisesta on tullut säpöä. Sara ei ainakaan
löytänyt omasta säpöstään. Enni on kuitenkin varma, että säpö on tullut, vaikkei
löydä sitä nyt. Alla sanoo, että sivulla lukee. Enni sanoo, että on myös instassa.
Ei ole annettu uutta ajankohtaa. Käsitellään uudestaan kun uusi kutsu tulee.

c. Lateksii 6v. ja Pelletti 21v.
Ei lisättävää.

d. Muut
Matrixin 27v-vujut on 2.4., ilmoittautuminen alkoi tänään ja loppuu 6.3. Juuso
sanoo olevansa kiinnostunut, koska tulee olemaan silloin Uudellamaalla
anyways. Allaa ehkä kiinnostaa, mutta jättäytyy, jos joku muu kovasti haluaa
mennä. Alla ehdottaa, että kyselee viikon mittaan onko joku muu kiinnostunut ja
päättää sitten lähteekö itse. Valtteri on ehkä kiinnostunut. Alla luovuttaa
mielellään paikan Valtterille. Juuso ja Valtteri lähtevät edustamaan.

21. Sauna
Niolta terkkuja:
Miikka Harjun palkitseminen Läffän oven korjaamisesta.
Mirva avaa lisää, että Miikka rakensi Läffään täysin uuden oven, kun vanha hajosi.
Tarkotus oli palkita jo viime vuonna, mutta asia jäi. Olisi hyvä palkita pian. Siitari neuvoi,
että joku laadukas viski tai konjakki voisi olla hyvä lahja. Juusolla on muutama ehdotus.
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Mirva tarkentaa, että Miika ei ole saanut minkäänlaista korvausta työstä, vain materiaalit
on maksettu. Juusolla saunateemaan sopivia vaihtoehtoja. Enni kysyy kauan Miika käytti
korjaamiseen ja toteaa, että palkattu työmies olisi laksuttanut aika paljon. Mirva ei tiedä.
Samuli kysyy, keltä voisi kysyä. Mirva sanoo, että Siitarilta voisi kysyä. Enni sanoo, että
jos parikin tuntia on käyttänyt, niin 60€ viski on hyvä korvaus. Miika siis rakensi
kokonaan oven. Allakin toteaa, että olisi hyvä korvaus. Juuso ehdottaa, että
budjetoidaan 60,75€ Miika Harjun lahjaviskiin. Enni ja Samuli kannattaa. Budjetoidaan
60,75€ Miika Harjun lahjaviskiin. Juuso hoitaa lahjan hankinnan.

22. Budjetoinnit
Ei budjetoitavaa.

23. Hankinnat
Niolta terkkuja:
Kävin ostamassa 40kpl tuoppeja ja 40kpl lautasia. Hinnaksi tuli 12€, vaikka oli budjetoitu
30€. Myyntiin jäi vielä noin saman verran astioita. Ehdotankin, että ostamme jo
budjetoidulla 30€:lla niin paljon kestoastioita, kuin pystymme (ei siis tarvitse budjetoida
lisää). Toivon, että päätöksessä huomioidaan, että tämän jälkeen kestoastioita alkaa olla
niin paljon, että esim. vujuja varten (jatkot, sillis) ei tarvitsisi hankkia kertakäyttöastioita
lainkaan tai ainakin huomattavasti vähemmän, mikä olisi hyvä sekä rahallisesti että
ympäristöstrategian näkökulmasta.

Viltsu ja Samuli ovat sitä meiltä, että olisi järkevää käyttää loppusumma myös
kestoastioihin. Samuli kysyy, missä astioita säilytetään. Mirva toteaa, että varastossa
luultavasti, koska siellä on vielä tosi paljon tilaa.

Samuli toteaa, että Ynnällä ei ole retkipöytää/myyntipistettä, jonka voisi ottaa mukaan,
jos haluaa myydä merkkejä, tuotteita tms. tapahtumissa.Samuli sanoo, että asia on
edelleen ajatuksen tasolla, vähän tutkinut, että halvimmat ovat noin 60€. Samuli tutkii
asiaa ensi Halkoon.

24. META
Juuso kysyy pitäisikö yleiset pelisäännöt kirjoittaa myös englanniksi. Mirva sanoo, että
joo pitäisi.  Juuso hoitaa kääntämisen.

Mirva sanoo, että halko kesti pidempään kuin oli tarkoitus. Piti loppua 20, koska Mirvan
piti mennä nukkumaan klo 20. Toivottavasti Mirva saa tehtyä iltatoimet nopeasti ja
pääsee nukkumaan.

25. Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous 6.3. klo 12.15. Sitä seuraava halko doodletellaan noin
kahden viikon päähän, viikolle ennen vujuviikkoa.
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26. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Mirva Toivio päätti kokouksen kello 20.44.

Liitteet
1. Kokouksen 4/22 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2022

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Mirva Toivio Philson Aden
Puheenjohtaja Sihteeri


