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Hallituksen kokous 6/2022
Aika: 8.3. 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 (Poistui kohdassa 10)
x
-
-
x ( Saapui kohdassa 9.c.)
x
x
x
x (Saapui kohdassa 9.a.)
-

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. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirja 4/22 ja 5/22 muutoksitta.

5. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytään asialista seuraavilla muutoksilla:
Lisätään kohta 9.l Vappu ja siihen seuraavat alakohdat:

i. Luonnontieteellinen laskiainen
ii. Vappusota
iii. Vappusitsit
iv. Fuksisauna
v. Vappukaraoke
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vi. Kevätkokous
vii. Vappusuunnistus
viii. ProWappu
ix. Kirkkopuistopiknik
x. Harjupiknik

ja siirretään muita kohtia tarpeen mukaan.
Poistetaan kohta 9.b. Luonnontieteellinen laskiainen ja siirretään muita kohtia tarpeen mukaan.
Muutetaan kohdan 9.g. Viininmaistelu nimeksi Viskinmaistelu.
Lisätään kohta 9.k. Museoappro ja siirretään muita kohtia tarpeen mukaan.
Siirretään kohta 9.c. Hiukkasen excu kohdaksi 9.j ja siirretään muita kohtia tarpeen mukaan.

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Nio ilmoittaa, että varaläppärilaturi oli hyvä ostos. Mirva avautuu, että puheenjohtajan
hommat vujujen alla on stressaavia, mutta hän koittaa kestää. Viltsu komppaa tapsana.
Mirva avautuu lisää, että hän on Ylistön aulassa ja häntä pelottaa, että lattianpesu siirtyy
kohta aulaan.

7. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.

8. Fuksit
Ei fukseja (tai ei ainakaan uutisia).

9. Tapahtumat
a. JM-kyykkä

Oli ja meni, oli kivaa ja kaikki järjestyi hyvin (turnauksen voitti joku Linkin
joukkue). Kiertopalkinto toimitettu voittajille.

b. Squid game Ynnä
Oli ja meni ja oli ihan hauskaa. Voittaja sai 10 lounaslippua.

c. Pink is the new black -sitsit
Tapahtumasta tulee megahyvä. Kaikki valmiina. Jyri ja Alla ovat pohtineet, että
miten voidaan mahdollistaa sitsit, joissa kaikilla mukavaa tämänhetkinen
maailmantilanne ottaen huomioon (Ukrainan sota). Kuultu, että sitseillä ympäri
Suomea on laulettu lisäsäkeistöjä liittyen tilanteeseen. Alla kysyy, halutaanko
rajoittaa lisäsäkeistöjä tilanteeseen liittyen. Nio toteaa, että alussa selitettäviin
sääntöihin voisi lisätä maininnan, että siihen puututaan. Ja että mahdolliset
rankaisut eivät olisi hauskoja vaan ehkä poistuminen biisin ajaksi tms. Enni
komppaa, että jäähy voisi olla hyvä idea. Viltsu on samaa mieltä Nion ja Ennin
kanssa. Mirva tiivistää, eli että toustit sanovat sääntöjen alussa ettei ole ok ja
toiminnasta rangaistaan voi jäähyllä. Alla kysyy, onko Neuvostoliiton hymni ok
laulaa. Ennin mielestä ei ok. Viltsu sanoo, että toustit voivat oman harkinnan
mukaan kieltää ja sanoa, ettei tämän hetkisessä tilanteessa ok. Valtteri kysyy
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onko kyse siitä, ettei haluta, että tapahtumassa heitetään maailman tilanteesta
läppää vai, että politiikka halutaan jättää pois sitseistä. Alla linjaa, että kokee että
tämä aihe koskettaa monia, eikä ole hyvän maun mukaista vitsailla siitä. Jyri
muistuttaa, että tousteilla on aina veto-oikeus kappaleisiin.
Niolle tuli vielä mieleen, että Kirilin oli tarkoitus toimittaa sitseiltä tarvittavat
tavarat ESCistä, mutta ei pysty. Kelle delegoidaan? Alla selvittelee tilannetta ja
delegoidaan tarpeen vaatiessa.

d. Vujukaraoke
Vujuviikon 1. tapahtuma Resinassa 15.3. klo 20.

e. Saunailta
16.3. klo 17.30 eteenpäin Nanosaunlla.

f. Viskinmaistelu
17.3. klo 18 Teerenpelissä. Kaikki paikat (25) myytiin 40 minuutissa, eikä ole
tullut peruutuksia.

g. Leffailta
Peruttu, koska ei ole budjettia maksaa elokuvannäyttölupia.

h. Vujuaatto
18.3. klo 18-21 kirjasto Lähteen Student Lounge tilassa. 21 jälkeen pienet
(epäviralliset) jatkot Sohwissa. Tarkoitus pitää rauhallinen ilta.

i. Kostajaiset
Asiat aika lailla kondiksessa, huomenna pitäisi tulla eventti. Jyri kysyy onko
fukseja rekrytty rasteille. Atte sanoo, että kyselyä on laitettu. Viltsu kysyy, missä
kysytty. Atte sanoo, että Whatsappiin laitettiin forms-kysely. Nio suosittelee, että
laitetaan vielä Ynnääjiin. Mirva komppaa. Atte hoitaa ja infoaa muita järjestöjä
toimimaan samoin. Kostajaiset alkavat 23.3. klo 17 Mattilanniemessä. Viltsu ksyy
rahaliikenteestä, Atte sanoo, että on sovittu, mutta ei muista minkä ainejärjestön
kautta. Atte kyselee ja varmistelee torstaina miitissä.

j. Hiukkasen excu
24.3. sitsit Tiliassa. Tila on varattu, eventti tehty, ilmoittautuminen aukeaa 9.3. klo
14 ja kaikki on hoidossa.

k. Museoappro
Pidetään 4.-8.4., leimat hoidetaan omatoimisesti. Suorituskortit jaetaan edellisellä
viikolla Origolta ja haalarimerkit saa pääsiäisen jälkeen Origolta. Nio tulee
rekryamaan hallituslaisia jakamaan. Haalarimerkit on tilauksessa ja
suorituskorteista on saatu tarjous. Budjetti menee todnäk. yli, Nio kyselee Leijalta
maksaako he ylimenevän summan.  Eventin on tarkoitus tulla tällä viikolla.

l. Vappu
i. Luonnontieteellinen laskiainen

20.4. MatLujen kanssa yhteistyössä Majakoskella. Aikatauluja ei ole vielä
päätetty. MatlLut kokoustavat vklp ja silloin suunnitellaan ja sovitaan.

ii. Vappusota
Alla kysyy, onko millainen tapahtuma. On useasti tapahtunut
aikaisempina vappuina tapahtumaexcelin perusteella. Mirva ei tiedä.
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Niokaan ei muista. Viltsu sanoo, että voisi olla esim. lipunryöstöä. Alla
myös mainitsee, että pohdittiin Megazone tapahtumaa ja pelaamaan
pääsisi omakustanteisesti (n.16€/hlö) 30 henkilöä. Tapahtuman
ajankohdaksi mietittiin pe 22.4.

iii. Vappusitsit
Metallinsaunalla su 24.4. Perinteisesti pidettykin Metallinsaunalla. Jyri
kommentoi, että vappusitseillä myös perinteisesti toustmasterit vaihtunut.

iv. Fuksisauna
Ma 25.4., kuten luvattiin, että pidettäisiin myös keväällä. Syksyn
fuksisauna usein Kaijalanniemessä. Alla kysyy järkätäänkö keväänkin
fuksisauna siellä. Esim. ei tiedetä onko järvi jäässä. Bussit 270€ ja tilat
100-160€. Laitoskin joskus sponssannut. Kuitenkin kustannukset 300€
ainakin. Enni tuo huomion, että sisätilat on pienet, onko wörttiä jos on
kylmä. Nio tuo huomioon, että yleensä vain syksyn fuksisauna pidetty
Kaijalanniemessä ja keväällä pienemmällä budjetilla esim. Opinkivellä.
Nio muistelee myös, että syksyn fuksisaunassa laitos maksanut jotain
busseista. Alla sanoo, että jos ei Kaijalanniemessä, niin tapahtuma olisi
pidettävä Mattilanniemessä, mikä olisi kurjaa, koska toinenkin
vapputapahtuma aiotaan jo järkätä siellä. Viltsu tuo huomioon, että ainoa
sauna olisi silloin Läffä eikä suihkuja ole tarjolla. Enni kysyy olisiko
katastrofi, jos ei pidetä keväällä. Mirva sanoo, että lukee tosussa, eikä
mielellään skipata. Mirva ehdottaa Hurrikaanin saunaa (Hipposhallin
yläkerrassa). Nio muistelee, ettei ole ökykallis. Juuso sanoo, että
nettisivujen mukaan saunatilat ei-pelipäivänä 350€. Viltsu kysyy onko
kevään fuksisaunassa ollut haalarikaste. Tapsat pohtivat, että olisi
pidettäisiin tässä samassa. Mirva pohtii myös, että onko tyhmä pitää
Metallinsaunalla myös vai maksaa vähän enemmän eri saunasta. Enni
kysyy Nanosaunasta. Alla sanoo, että ilmaisia vuoroja on rajallinen
määrä. Mirvakin muistuttelee, että kevät- ja syyskokoukselle pitäisi
säästää veloituksettomat vuorot. Mirva sanoo, että tapsat voi pohtia asiaa
seuraavaan halkoon. Alla komppaa ja sanoo, että muutkin hallituslaiset
voivat pohtia mahdollisia saunoja.

v. Vappukaraoke
Ti 26.4. Resinassa perinteisesti klo 20 eteenpäin.

vi. Kevätkokous
Tapsat ehdottaa päiväksi ke 27.4. ja, että se pidettäisiin Nanosaunalla ja
siellä pidettäisiin lautapeli-iltaa kevätkokouksen jatkoina. Alla toivoo, että
hallitus pohtisi, onko hyvä päivä kokoukselle, että saunaa voisi jo alkaa
varata. Mirva sanoo, että HalKon jälkeen voi katsella päivämääriä ja jos
sopii usealle. Jos se sopii tarpeeksi monelle niin tapsat voivat varata
saunaa.

vii. Vappusuunnistus
Samana päivänä kuin 3miot to 28.4. Päivällä voisi vappusuunnistaa.



Ynnä ry, hallituksen kokous 6/2022 5/8

Tapsat tekee kartat ja tapahtumassa on yhteinen lähtö. Enni sanoo, ettei
yhteinen lähtö olisikaan hyvä idea. Tapsat pohtii omassa miitissään.

viii. ProWappu
pe 29.4. Tapsat ei oikein tiedä mikä tapahtuma, mutta on driven mukaan
järjestetty useana vuonna. Mirva kertoo, että kyseessä pitkän perinteen
tapahtuma Linkin kanssa yhteistyössä. Järjestetty Linkin kanssa
yhteistyössä, siellä ollut esim. saunalautta ja palju.
Ulkohengailutapahtuma. Tapsat selvittelee suihkumahdollisuuksia
Mattilanniemessä. Alla kysyy, tarvitseeko tehdä pihavaraus (koska
tapahtumaan olisi tulossa paljon ihmisiä). Mirva ei tiedä. Viltsu muistelee,
että Mattilanniemessä on usein ollut paljon tapahtumia, voi tulla känää
tilasta. Tapsat selvittelee. Alla kertoo, että tapsat myös suunnitteli
pienimuotoisia pikniksitsejä. Mirva sanoo, että hyvä idea, jos ovat hyvin
vapaamuotoiset.

ix. Kirkkopuistopiknik
La 30.4. Kirkkopuistossa. Viltsu kysyy mitä sinne tarvitsee, esim. Ynnän
lippu, mutta tarvitseeko jotain muuta. Tarkemmin lähempänä.

x. Harjupiknik
Su 1.5. Harjulla.

m. Muut
Ei muita tapahtumia.

10. Liikunta
Atte toivoo, että koulutetaan hänet pian liikuntavastaavan pestiin. Ei liikuntauutisia.

11. Toimikunnat
a. Approtoimikunta

Juuso kertoo, että baarisopparit alkaa olemaan hyvällä mallilla. 19 paikkaa
tulossa, 12 todella positiivisella meiningillä mukana, loput 7 pitää vielä kiertää.
Lipunmyyntivastaavat pitäisi saada ensi viikon alkuun, riippuen milloin toimikunta
kokoustaa. Juuso vielä kertoo, että Hemingwaysin ravintolapäällikkö oli todella
epäkohtelias, kun hän kyseli yhteistyöstä. Juuso toivoo, että ravintolapäällikön
epäasiallisen toiminnan vuoksi ei mennä hemmariin.

b. Vujutoimikunta
Vujut ovat ensi viikon lauantaina, järjestelyt edelleen työn alla. Jyri sai yhden
fysiikan fuksin rekryttyä lämmittelemään Sillikselle. Vujutoimikunnan seuraava
kokous 11.3. klo 12. Mirva sekoilee Jyrin budjetin kanssa.

c. Muut
Juuso kertoo, että Kännytoimikuntaan ei ole liittynyt tarpeeksi jäseniä, joten
Kännyä ei voida tuottaa Vapulle. Mirva kysyy, onko tarkoitus rekrytä vielä, jotta
saataisiin vielä joskus Känny. Juuso kertoo, että on luovuttanut, koska
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kiinnostusta ei ole ollut kellään, jolta on kysynyt. RIP Känny. Palaillaan asiaan
syssymmällä.

12. Sopoasiat
Sopoja ei ole paikalla, mutta välittivät Juusolle asioita, joita kertoa tässä HalKossa.
Juuso kertoo Erikan puolesta, että hallituksen hyvinvointi-ilta on pe 25.3. klo 17. Ensin
tunnin verran koulutusta ja sen jälkeen vapaamuotoista hengailua. Nio kertoo, että
pidetään KOAS Harjun saunatilassa (ja Lounge) keskustassa.

13. Kopoasiat
Ei kopoasioita.

14. KV-asiat
ESN vastasi tapahtumayhteistyökyselyyn ja ehdottivat beer pong-turnausta. Tarkoitus,
että ynnääjät ja vaihtarit pääsisi hengaamaan. Viltsu kommentoi, että kuulostaa kivalta,
mutta päivät alkaa loppumaan kesken. Tapsat pohtii Nion kanssa HalKon ulkopuolella.

15. Kulttuuri
Nio kertoo, että järjestää museoapproja. Lukupiiriä kattelee, kun kerkeää.

16. Ympäristö
Ei ympäristöuutisia.

17. Kehitysyhteistyö
a. Hyväntekeväisyyskohteen valinta

Lahjoitus on maksettu valitulle hyväntekeväisyyskohteelle (Aurora Borealis).
b. Muut

Ei muita kehyasioita.

18. Yrityssuhteet
a. Hallitushupparit

Henna kertoo, että ovat saapuneet ja rahikselle laitettu lasku. Tilanneet saa
maksettuaan hakea hupparinsa Origolta. Mirva kommentoi, että on
helvetinmukava huppari.

b. Loimu
Mainos on tilattu. Mainoksen hinta oli suurempi, kuin yrkät oli odottaneet, mutta
asia silti ok (Loimulta kysyttiin ja sanoivat, että on ok).

c. TEK
TEK oli JM-kyykässä paistamassa makkaraa. Jyväskylän tykki on saanut
luottokorttinsa, kyhi-iltaa järjestetään piakkoin. Mirva kysyy onko Viltsu kerennyt
kysyä kahvisponnista. Viltsu ei ole kerennyt. Viltsu selvittelee. Viltsu kysyy
vujumaksun hakemisesta. Viltsu varmistaa tykiltä.

d. Muut
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Henna kertoo, että jäsenetuja on sovittu Teerenpeliin (allekirjoitusta vaille valmis
sopimus). Yrkät tekemässä myös sopimusta Boogie-nimisen liikuntakeskuksen
kanssa.
Jäsennauhojen myyntiä järjestettäisiin tulevalla viikolla, Henna hoitaa.
Mainostetaan ja päätetään päivä myöhemmin.

Henna kertoo myös, että JM-kyykässä saatiin merkkejä myytyä hyvin.

Juuso kertoo, että Ynnä Merch-formsiin on tullut n. 50 vastausta. Mirva kysyy
onko se vielä auki, on. Henna sanoo, että mainostetaan vielä somessa, että
viimeisetkin kerkeää vastata.

Jyri kertoo, että ESC viphenkilöt näkyvät listalla. Portsarille sanomalla nimen saa
edun ja tiskillä riittää, että sanoo, olevansa oikeutettu vip-etuihin. Enni kysyy,
kuuluuko vippiin +3, kuuluu.

19. Muiden sektorien kuulumiset
Valtteri kysyy, että miten hän voi tarkastaa, ketkä ovat maksaneet. Valtteri selvittelee
Nion kanssa.
Ei tiedetä pyöriikö nettisivut, kun Mikko ei ole siitä kertomassa.

20. Edustukset
a. Tiltti ry 40v.

Jyri meni, olivat Albassa. Meni hyvin ja he sai hienon lahjan. Jatkot olivat
Escapessa, jonne Tiltti kustansi taksin.

b. Asteriski 50v.
Enni kertoo, että netissä luki, että siirtyy ensi syksylle. Palataan silloin asiaan.

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

d. Matrix 27v.
Juuso ja Valtteri ovat ilmottautuneet vujuille.

e. Fuusio 75v.
Kyseessä siis fyysikkokillan vujut. Jyri kertoo, että ilmoittautuminen päättynyt,
meni ohi, koska kutsu tuli ilmon päättymisen jälkeen. Ei siis edustusta, surullista.

f. Muut
Ei muita edustuksia.

21. Sauna
Ei näköhavaintoja (ei siis saunaa, RIP).

22. Budjetoinnit
Ei budjetoitavaa.

23. Hankinnat
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Juuso kertoo, että totesi, että Origolla pitäisi olla leipäkone. Mirva kommentoi nice.

Jyri toteaa, että koska yleishyödyllinen varalaturi on Ylistöllä, niin pitäisikö hankkia
toiseenkin ajtilaan. Mirva sanoo, että katsotaan seuraavassa HalKossa.

24. META
Nio kertoo kännisestä jäsenpalauteesta (mutta silti hyvin validista), eli oli kommentoitu
halituslaisten käyttäytymisestä Origolla (ja varmaan myös potentiaalikuopalla).
Toivotaan, että tehtäisiin kaikkien olo tervetulleeksi (eli ainakin tervehditään vaikkei olisi
kaveri) ja että jos on esim. yhteistyökeskusteluja tai muita tunteita herättäviä
keskusteluja, että ne voisi siirtää Origolta esim. toimistoon.

25. Seuraava kokous
Mirva doodlettelee kun HalKo alkaa olemaan tarpeellinen.

26. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Mirva Toivio päätti kokouksen kello 17.46.

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2022

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Mirva Toivio Philson Aden
Puheenjohtaja Sihteeri


