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Hallituksen kokous 7/2022
Aika: 4.4. kello 16.15
Paikka: Ag D221.3.

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 (Saapui kohdassa 6)
x
x
-
-
-
x
x (Poistui kohdassa 11)
x

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Mirva Toivio avasi kokouksen ajassa 16.15.04.

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

3. Sihteerin valinta
Valitaan sihteeriksi Philson Aden.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirja 6/22 muutoksitta.

5. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytään asialista seuraavilla muutoksilla:
Poistetaan kohta ii. Vappusota. Muutetaan kohta v. Kevätkokous kohdaksi Kevätkokous
ja lautapeli-ilta. Siirretään kohta iii. Fuksisauna kohtaan ii. Siirretään kohta  vii ProWappu
kohtaan v. Siirretään kohta  vii. Vappusuunnistus kohtaan vi ja muutetaan sen nimeksi
Wappusuunnistus.
Siirretään muita kohtia muutosten mukaan.
Lisätään kohta i. Jyväsmetro ja siirretään muita kohtia sen mukaan.
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6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Samuli ei osaa viitata. Samulin tekee mieli kahvia. Sara haluaa ilmoittaa tilanneensa
kahvia eikä saanut sitä. Sara on katkera. Jyrin maha murisee. Mikko kertoo juoneensa
kahvia puoli tuntia ennen HalKoa. Erikalla ei ole enää nälkä syötyään leipää. Jyri kertoo
viettäneensä oikein nautinnollista lomaa. Samuli haluaa ilmoittaa, että kahvi on varmaan
tippunut. Mirva sanoo, että pidetään ehkä kahvitauko. Mirva kertoo, että
toiminnantarkastus on käynnissä, asiat toimitettu toiminnantarkastajille, toivottavasti
asiat tulee 2 viikon perään. Nio sanoo, syvä huokaus.

7. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.

8. Fuksit
Atte kertoo, että ei ole mitään fukseista. Jyri kysyy voiko IG:seen laittaa ekasta
lähiHalKosta.

Pidetään 2 minuutin kokoustauko ja jatketaan ajassa 16.24.

9. Tapahtumat
a. Pink is the new black -sitsit

Sitsit meni hyvin. Eräs henkilö antanut palautetta, että oli parhaat sitsit, joissa
käynyt. Lateksilaiset oli tyytyväisiä. Samuli kysyy, pitäisikö mainita, että yksi hlö
heitettiin pihalle huonon käytöksen. Viltsu tuo esille, että ESC ei päästänyt hlö
jatkoillekaan. Erika kysyy, onko tarkoitus linjata, että jos hlö tulee erityisen
päihtyneenä sitseille, niin linjataanko, että poistetaan sitseiltä vai ei. Nio
toteaa,että juomisen perusteella on vaikea rajata, vaan käytöksen. Allakin toteaa,
että jos huomaa selvästi todella päihtynyttä käytöstä ennen sitsejä, niin voisi
linjata, että evätään sitseille pääsy, koska se pilaa helposti muidenkin fiiliksen.
Tämäkin tapaus saattoi vaikuttaa monen sitsikokemukseen. Samuli kommentoi,
että lateksilaisilla on sääntö, että sitseille tullaan selvänä ja ehdottaa, että
samankaltaista sääntöä voisi miettiä Ynnän sitseille. Mikko kommentoi, että
suora promilleraja on huono, että jos linjataan, niin se pitäisi sanoa hyvin
ympäripyöreästi, esim. että pitää olla “sitsauskunnossa”. Nio sanoo, että Mikon
sanamuoto on hyvä. Erika kysyy halutaanko linjata tässä kokouksessa vai esim.
tulevassa iltakoulussa. Alla toteaa, että voisi käsitellä iltakoulussa, kunhan ennen
vappusitsejä. Nio toteaa, että olisi hyvä suunnitella pian iltakoulua. Käsitellään
asiaa enemmän piakkoin.

b. Vujukaraoke
Oli ja meni, oli hauskaa. Mirva kommentoi, että seuraavan päivän tenttipäivä
saattoi karsia osallistujia.

c. Saunailta
Pidettiin nanosaunalla, meni hyvin. Pari hallituslaista oli loppuun asti ja avaimet
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palautettiin ajoissa. Roskapussien kanssa oli ongelmia, mutta ei onneksi tullut
valituksia.

d. Viskinmaistelu
Oli ja meni, oli tosi kivaa. Esittely viskeistä oli kattava. Jatkossa tullaan varmasti
tekemään Teerenpelin kanssa yhteistyötä, esim. toisia tastingejä. Teerenpeliltä
saatiin myös kaikille osallistujille haalarimerkit (25 kpl). Merkit on Samulilla, niille
pitäisi järjestää joku jakamistapa osallistujille. Atte kysyy, saako ei-paikalle
päässeet merkin. Saa, jos eivät myyneet lippuaan eteenpäin.

e. Vujuaatto
Alla toteaa, että ei ehkä kannata vastaisuudessa järkätä päivää ennen vujuja
tapahtumaa. Osallistujia oli aika vähän. Oli kuitenkin ihan mukavaa. Nio
kommentoi, että alku oli aika masentava, mutta vaikka suuri osa oli hallituslaisia
tai aktiivejä, niin paikalle tuli muitakin osallistujia ja monet jatkoivat Sohwiin. Jyri
kommentoi, että hengailutapahtumat houkuttelevat yleensäkin aika vähän
osallistujia.

f. Kostajaiset
Meni ihan hyvin ja aikataulussa, kaikki pääsivät maaliin asti. Saatiin positiivista
palautetta. Escin lipunmyyntikin sujui ihan hyvin. Osallistujia oli n. 100. Atte
kommentoi vielä, että merkillä ilmaiseksi sisäänpääsystä ei oltu viestitty selkeästi,
mutta asia selvisi (Jyri riehui, kunnes asia hoitui). Nio kysyy haalarimerkeistä.
Ynnän merkkejä piti olla 50 merkkiä. Atte sanoo, että merkit päätettiin jakaa
tasan ajden kesken. Mirva kysyy paljon merkkejä jäi yli ja kuinka moni niistä tulee
Ynnälle. Atte ei tiedä ja selvittää. Pian selviää myös palkinto. Jyri kommentoi
vielä, että asia selvisi vasta lipunmyynnissä, asia selvitettiin välillisesti Allan
kautta ravintolapäällikön kanssa. Jyri sanoo vielä, että merkkejä ei pitäisi jäädä
paljon yli, koska ainakin ESCissä oli paljon ynnäläisiä. Alla kysyy miten toimitaan
Radin kullareiden suhteen (olivat joutuneet maksaa sisään jatkoille). Mirva
kertoo, että on tullut kaksi kullaria kahdelta Radin hallituslaisesta liittyen EScin
sisäänpääsymaksuihin ja myös narikkamaksuun (3€ ja 6€). Emme ole
maksamassa, koska kokouksen näkemys on, että emme ole yksin vastuussa
sekaannuksesta. Syyksi totesimme ainejärjestöjen ja ESCIn välisen
kommunikaatiokatkoksen ja lisäksi todettakoon, että asia hoidettiin heti, kun se
tuli ilmi ja siitä eteenpäin merkillä pääsi ilmaiseksi sisään.
Mirva tuo myös esille, että Radin puheenjohtaja halusi keskustella
yhdenvertaisuusasioista. Kostajaisissa oli ilmennyt joitain ongelmia
yhdenvertaisuuteen liittyen, asiasta oli tehty kyselyä. Erityisesti fuksit oli kokenut
kävyillä heittelyn epämukavana ja Radi ehdottaa, että perinne lopetettaisiin.
Mirva on samaa mieltä. Nio kommentoi, että virallista linjausta olisi vaikea tehdä,
mutta ei kannusteta. Mirva kertoo, että Radin pj toivoi, että tuutorit ei enää
jatkossa opeta meidän fukseille tätä perinnettä. Alla toteaa tuutorina (2 vuotta),
ettei itse tai moni muukaan tuutori, ole opettanut tätä perinnettä enää, eikä moni
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fysiikan opiskelija edes ole kuullut perinteestä. Erika kommentoi, että perinteen
voisi ottaa pois fuksivisasta. Attekin toteaa, ettei ole koskaan kuullut tästä
tutoreilta tai muilta fukseilta, vaan vanhalta ynnäläiseltä. Mirva toteaa, että
linjataan, että ei opeteta enää.  Sara kysyy, oliko Kostajaisissa tehtävä, jossa
käskettiin heittää kemistiä kävyllä. Mirva toteaa, että oli siihen kannustava
tehtävä. Viltsu asuu kiven alla. Mirva pohtii, että voisi keskustella tästäkin
enemmän esim. tulevassa iltakoulussa. Samuli toteaa, että hänellekään tätä ei
ole opetettu, vaan sivullisesti mainittu. Mirvalle on tuotu käpyjä, joilla heitellä
kemistejä. Eli tapa on kuitenkin levinnyt. Jyri kommentoi, että ennen heitetiin 5
senttisillä ja sitten se muuttui kävyiksi.

g. Hiukkasen excu
Oli hauskaa ja meni hyvin. Samuli kertoo lisää, että oli kivaa. Nio komppaa, että
oli kivaa. Nio ehdottaa, että jälkibudjetoidaan 673,30€ sitsien pizzoihin. Samuli
kannattaa ehdotusta. Jälkibudjetoidaan 673,30€ sitsien pizzoihin. Nio ehdottaa,
että budjetoidaan 11€ Ynnän toustin pizzaan. Samuli kannattaa ehdotusta.
Budjetoidaan 11€ Ynnän toustin pizzaan. Nio kertoo, että pizzojen maksu oli
lähes ongelmallinen kommunikaatio-ongelmien vuoksi. Näin isojen summien
kanssa todella ongelmallinen tilanne. Pitäisi jatkossa sopia selkeämmin
etukäteen. Jyri kommentoi, että jatkossa toustin pizzan hinta pitäisi myös periä
osallistumismaksuista.

h. Kyykkätreenit
Pidettiin Corpuksen ja SUD:in kanssa kampuksen kentällä, oli kivaa, tutustuttiin
uusiin tyyppeihin. Osallistujia oli n. 20, saatiin kasaan pikkuturnaus ja osa
osallistujista jatkoi Timeen jatkoille myöhemmin illalla.

i. Museoappro
Nio kertoo, että kaikki suorituskortit varattiin nettisivuilla. Hyvin tultiin hakemaan
Origon edestä suorituspasseja, vaikka tapahtuma olikin ilmainen, pari jäi
hakematta. Aika paljon menekkiä, ensi kerralla voisi olla enemmän
osallistujapaikkoja. Kaikki suorituskortit on haettu. Museoihin on viety kopiot
suorituskortista. Haalarimerkkien haku on pääsiäisen jälkeen Jyyn toimistolta.
Merkkejä saa hakea pääsiäisen jälkeen ennen vappua ja virallisen jaon jälkeen
Origolta.

j. Vappu
i. Jyväsmetro

19.4. ja Ynnällä on linjat 4 ja 8. Jyväsmetron jatkot on Timessä. Ynnän
kannan liput on myyty loppuun.

ii. Luonnontieteellinen laskiainen
20.4. Alla kertoo, että ilmoittautumisen kanssa oli ongelmia, hän
selvittelee. Kaikki rahaliikenne kulkee Ynnän kautta. Jyri kommentoi, että
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seuraavaa HalKoa ei keretä pitää ennen tapahtumaa. Mikko kertoo, että
kaikki liput meni ja ensimmäisen minuutin sisällä meni 104 lippua.
Alla ehdottaa, että budjetoidaan 800€ tilavuokraan. Alla ehdottaa, että
budjetoidaan 200€ järjestyksenvalvontaan. Alla ehdottaa, että
budjetoidaan 30€ poliisi-ilmoitukseen. Alla ehdottaa, että budjetoidaan
255€ tapahtuman haalarimerkkeihin. Alla ehdottaa, että budjetoidaan
900€ bussikuljetuksiin. Alla ehdottaa, että budjetoidaan 815€ muihin
tapahtuman kuluihin. Samuli kannattaa kaikkia ehdotuksia. Budjetoidaan
kaikki edellä mainitut asiat. Jyri kysyy tapahtumaan liittyen, onko jonkun
vastuulle annettu löytötavarat, yhdenvertaisuusvastaava ja onko ESCin
kanssa selvitetty, että merkillä pääsee jatkoille ilmaiseksi. Sara kertoo,
että Henna on tapahtuman yv-vastaava. Alla kertoo, että EScille ei ole
vielä viestitty, mutta viestitään pian. Jyri kysyy, onko lipunmyyntivuorot jo
sovittu, on. 1. Ynnällä, 2. Syrre, 3. Radi, 4. Linkki ajalla 22-02. Lipunmyyjä
sovitaan myöhemmin. Mirva ehdottaa, että budjetoidaan 30€ sijasta 35€
poliisi-ilmoitukseen. Samuli kannattaa. Budjetoidaan 35€
poliisi-ilmoitukseen.

iii. Fuksisauna
Metallinsaunassa 24.4. ja samassa pidetään haalarinkastajaiset. Alla

ehdottaa, että budjetoidaan 280€ Metallinsaunan vuokraan. Samuli kannattaa.
Budjetoidaan 280€ Metallinsaunan vuokraan. Mikko kysyy, palkitaanko samalla
aktiivifuksit. Alla toteaa, että voisi.Jyri kysyy, että aikaisemmin on heitetty
ylijäämäviiniä haalareille, tehdäänkö näin. Mirvalla on kotona, jonka hän voi
lahjoittaa tähän tarkoitukseen. Mirva on jostain syystä säästänyt fuksiviiniä
fuksiaisista, outoa.

iv.Vappusitsit
25.4. Lillukassa. Alla ehdottaa, että budjetoidaan 50€ Lillukan varaukseen.

Samuli kannattaa. Budjetoidaan 50€ Lillukan varaukseen. Jyri muistuttaa, että
toustit vaihtuvat ja koordinaattori aloittaa. Jyri kysyy, kuka on tapahtuman
yv-vastaava. Sara toteaa, että olisi syytä mainita HalKoissa, että yv-vastaava on
varmasti sovittu. Viltsu toivoo, että kaikki kävisi vilkaisemassa tapahtumaexceliä
ennen seuraavaa HalKoa, että varmasti ensi HalKoon mennessä kaikilla
vapputapahtumilla on yv-vastaava. Sara kommentoi, että Enni on tapahtuman
yhdenvertaisuusvastaava. Hiukkasen excun yv-vastaavan kanssa oli hämminkiä,
kukaan ei ollut ilmonnut. Varmistetaan aina tapahtumaa ennen, että tapahtumalla
on yv-vastaava.

v.Vappukaraoke
26.4. Resinassa.

vi.ProWappu
27.4. Mattilanniemessä, siellä tulee olemaan suunnitelmien mukaan palju,
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Läffä ja pomppulinna. Pomppulinna maksaa 80€. Konsepti on, että kyseessä on
hauska pihajuhla, jossa on edellä mainittujen lisäksi esim. beerpongia ja
skumppajuoksu. Alla toivoo kommenttia pomppulinnasta. Jyri kommentoi, että
Erikalla on tietoa pomppulinnan käyttöehdoista. Erika sanoo, että
myöhästymismaksut olisi syytä ottaa huomioon, voi tulla kalliiksi. Viltsu
kommentoi vapun säätä. Jyri sanoo, että ehdoissa lukee, että linnalla pitää olla
valvoja ja siellä ei myöskään saa olla kengillä. Jyri myös sanoo, että
tapahtumassa voisi käyttää muurikkaa. Erika myös muistuttaa, että jos on lunta
maassa, niin pomppulinnaa ei ehkä saa käyttää ulkona. Sara kommentoi, että
valvojat pitää aikatauluttaa hyvin ja heidän pitää olla tarkkoja ehdoista, esim.
juomat ja kengät pois. Alla sanoo, että lähtökohtaisesti ajatus oli varata
pomppulinna ja katsoa sitten peruutusehtojen mukaan. Erika kommentoi, että
peruutusaika on 2 viikkoa. Eli pitäisi valita nyt. Sara sanoo, että silloin on
varmaan hirmuinen rapakeli. Nio komppaa, liian riskaabeli Suomen keleihin
liittyen. Allakin on nyt samaa mieltä. Viltsu toivoo ideointia myös muulta
hallitukselta upean ulkotapahtuman luomiseen. Alla myös toteaa, että
vaihtoehtoista sisätilaa ei tapahtumalle saatu, joten ideoita senkin puolesta. Mirva
kommentoi, että tapahtuma on yleensäkin ulkona ja osallistujat on vappumielestä
kiinni. Nio myös muistuttaa, että lätkällä päästään hätävarana MaDiin
lämmittelemään. Mirva muistuttaa, että Loimulla on ainakin katos, jota voisi
lainata. Mirva toteaa taas, että olisi syytä pitää iltakoulu piakkoin ja käsitellä
tätäkin siellä.

vii.Wappusuunnistus
28.4. 3miot samana päivänä. Suunnistuksessa on yhteinen lähtö, rasteilla

on tehtäviä ja suunnistuksessa on välitehtäviä. Suunnistuksen voittajat saisivat
palkinnon, eli kirkkopuistopiknik-pussin, jossa on piknikille eväitä (vähän
parempia kuin mitä on yleisesti jaossa Ynnän pisteellä). Nio toteaa, että ryhmältä
pitää sitten varmistaa erityisruokavaliot. Nio lisäksi kysyy ovatko rastit
fuksiaistyylisiä vai oikeita suunnistusrasteja. Oikeita, sanoo Alla.

viii.Kevätkokous ja lautapeli-ilta
Pidetään 29.4. Nanosaunalla. Nio kysyy onko viereinen luentosali varattu.

Sitä ei ole vielä varattu. Jatkoille (lautapeli-illalle) tehdään erillinen eventti, pj
hoitaa virallisen kutsun ja kevätkokous eventin. Atte kysyy onko kokouksen
kestolle arvioita. Mirva arvioi 5h. Pitää arvioida eventtiin. Mikko sanoo, että
luentosali on pois käytöstä tuona päivänä. Eli pohditaan vaihtoehtoista tilaa. Erika
kysyy onko kokouksessa ruokaa. On pizzaa ja limsaa. Ja booli. Nio sanoo, että
osa aikaisemmista kokouksista on kestänyt vain 1h ja 1,5h. Voisi arvioida n. 2h.

ix.Kirkkopuistopiknik
30.4. Kirkkopuistossa. Tuodaan sinne skumppaa ja ruokaa. Paikalle

tuodaan Ynnän lippu ja pressuja ruuan ja skumpan lisäksi. Siivous 22-23
välisenä aikana, kaikki kynnelle kykenevät hallituslaiset auttavat. Alla kysyy,
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otetaanko messiin kestoasioita, otetaan. Mikko toteaa, että ennen tapahtumaa
pitää sopia minne kestoastiat viedään. Nio on luvannut, että hänen luokseen voi
viedä. Viltsu lupaa hoitaa, että asiat tiskataan esim. potentiaalikuopan
tiskikoneessa. Sara kysyy roskien viennistä ja lajittelusta. Selvitetään. Mikko
toteaa, että kirkkopuistossa on roskikset, mutta ne on lukossa. Jyri myös toteaa,
että seuraavana päivänä siellä käydään siivoomassa, mutta hoidetaan silti omat
pois. Alla kysyy tarkemmin roskien kierrätyksestä, koska yleensä vain pulloille ja
tölkeille, sekä yleinen roskis ollut paikalla. Ympäristöstrategian mukaan pitäisi
kierrättää. Tölkit ja pullot todennäköisesti häviää, mutta selvitellään kuka ne
palauttaa, jos niitä jää.

x.Harjupiknik
1.5. Harjulla. Tapsat oli miettinyt, että olisi koko vapun kestävä

vappubingo, jonka suorittaneet saisi vappumerkin. Suorituksen bingosta ja
merkin saisi Harjun piknikillä Ynnän pisteellä. Tuodaan pressuja ja Ynnän lippu.
Mahdollisesti jaetaan myöhemmin. Jyri totesi, että Konkurssi oli kysynyt
halutaanko pitää yhteispiknik, todettiin, että ei.

k. Muut
Jyri kysyy mitä meillä on 21-23.4. Alla kommentoi, että Linkki järjestää
vappusodan 23.4., jossa emme ole virallisesti mukana, mutta jota voimme
mainostaa ynnäläisille. Nio kysyy, tehdäänkö tapahtumalle eventti. Voisi tehdä
Jyväsmetrotyylillä Ynnä goes Vappusota. Vappusota on siis Megazonessa.

Pidetään kokoustauko ja jatketaan ajassa 18.20.

10. Liikunta
Atella on liikuntauutisia, hän sanoo, että ynnän sivuilla on väärä vuoro. Aleksi Piirosella
on henkilökohtainen vuoro, jota saisi hänen mukaansa mainostaa Ynnän vuorona.
Pitää varmistaa Jyyltä saako henkilökohtaista vuoroa käyttää ainejärjestövuorona.
Vuoro on U2 tiistaisin klo 20-21. Selvitetään syksyllä lisää. Lisäksi Matlujen kanssa
pitäisi alkaa järkkää yhteistä urheilutapahtumaa. Atte kysyy jalis vai pesis.
Kannanottoja molempien mukaan. Nio toteaa, että yleensä syksyllä pesis ja keväällä
jalis. Vissiin jo järkkäilty pesistä. Nio toteaa, että syksyllä pitää sitten olla jalista.
Matlutapsojen ryhmässä sovittu jo, että pesis 4.5.

11. Toimikunnat
a. Approtoimikunta

Juuso ei ole paikalla. Approt ovat tällä viikolla ylihuomenna. Sara ehdottaa, että
ei nimitetä yhtä yv-vastaavaa vaan koko hallitus toimii tässä roolissa. Samuli
toteaa, että osallistuu itse eikä tiedä onko missä kunnossa. Sara sanoo, että
hallitus on samalla tyylillä kuin vujujen jatkoilla, eli ollaan yhteisvastuussa ja
kirjataan yhteidenotot ylös. Mirva ehdottaa, että ohjataan yhteydenotot sopojen
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säpöön. Erika toteaa, että on varmaan vähemmän kännissä ja voi ottaa koppia.
Jyri toteaa, että fyysisiä lipunmyyntivuoroja ei ole organisoitu. Nio kommentoi,
että lipunmyyntiä ja painotuotteita ei ole vielä järjestetty/ovat selvittämättä, mutta
käytännön asiat on selvillä. Jyri kertoo myös, että jvt on kunnossa ja
ensimmäinen lähtö on TEKin lähtö. Ollaan järjestetty arvonta Ynnälle ilmaisesta
ryhmäsuorituslipusta ja lisäksi tarjottu useille ajille ilmainen ryhmäsuoritus
mainostusta vastaan. Sara kertoo Juuson puolesta, että lippuja on mennyt
hieman yli 200 kpl, julisteiden pitäisi tulla huomenna. Approjen jatkoille tulee
sama bändi Coversynd kuin vujuille ja ulkopaikkakuntalaisia ei ole tulossa. Alla
toivoisi, että approtoimikunta infoisi vielä osallistujia ennen tapahtumaa. Viltsu
kysyy, onko kartta jo päivitetty, ei ole. Ynnääjiin pitäisi vielä lähettää
mainossähköposti. Jyri kommentoi, että tapahtuman yv-vastaavana toimii Juuso
Kinnunen, eli yhteydenotot sittenkin Juusolle. Jyri kysyy vielä ESCin
lipunmyynnistä.  Otetaanko siis ei-approilijoilta maksu. Nio tuo esille, että
isommissa tapahtumissa ESC hoitaa lipunmyynnin, approjen pitäisi lukeutua
näihin. Jyri kysyy, onko asia varmasti selvitetty ESCin kanssa. Ei tietoa. Mirva
toteaa, että varuulta kannattaisi sopia. Viltsu, Erika ja Atte toteavat, että voivat
olla varalla. Viltsu toivoo, että asia selvitetään huomenna.

b. Vujutoimikunta
Jyri kertoo, että vujut oli ja meni ja ihmisiä meni rikki siellä. Kaikilta ongelmilta ei
vältytty, enemmän siitä vujutoimikunnan oman kokouksen jälkeen. Jyri toteaa,
että budjetti todennäköisesti riitti. Pohditaan mitä pitäisi tehdä ylijäämällä. Alla
pohtii, voisiko rahaa käyttää vappuun. Jyri toteaa, että selvitellään enemmän, kun
rahis on selvittänyt tarkan summa. Mikko toteaa, että ongelma ratkeaa, jos
vujutoimikunta saisi ilmaiset vujut. Alla toivoo, että selvitellään vapputapahtumien
budjettia ennen tämän päätöksen tekemistä. Vujutoimikunta ehkä kokoustaa ensi
viikolla.

c. Muut
Ei muita toimikuntia.

12. Sopoasiat
Sara oli hyvinvointivaliokunnassa, jossa mainitsi pinsseistä, tykkäsivät ja asiaa
selvitellään. 13.4. klo 15 on Jyyn mielenilmaus YTHS:n mielenterveyspalveluiden
lisäresurssien puolesta ja sitä voisi mainostaa Ynnän kanavissa. Sopokahvit tulevat
21.4. klo 10-14 Origolla. Nio toteaa mielenilmaukseen liittyen, olisiko mahdollista
järjestää joku tehdään mielenilmauslakanoita-iltama. Erikalla olisi mahdollisesti aikaa
järjestää. Erika kommentoi lisäksi hyvinvointi-illasta, että oli ja meni. Siellä päätettiin
luoda hallitukselle kaksi ryhmää. Mirva tarkentaa, että Sammakkoryhmään
kysymykset/asiat, joihin tarvitaan reaktio joltakin/joiltakin hallituslaisista, Hallitusryhmään
asiat, joihin tarvitaan reaktio kaikilta hallituslaisilta. Sammakkoryhmään saa laittaa
vapaasti mitä vaan, hallitusryhmään asioita, jotka kaikkien pitää nähdä. Nio haluaa
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kiittää sopoja hyvinvointi-illasta. Mirva jatkaa vielä ryhmiin liittyen, että sovitaan saako
sammakkoryhmään laittaa viestejä mihin tahansa kellonaikaan. Klo 20 raja olisi
hallitusryhmään ja sammakkoryhmässä ei olisi rajaa. Kaikki nyökyttelee. Sara lisää, että
ei hallitusasiaa sammakkoryhmään klo 20 jälkeen. Alla iloitsee, että voidaan puhua
kaikkea nyt jossain ryhmässä. Nio komppaa kanssa, ettei muuta kun hyvin akuutteja
hallitusasioita sammakkoryhmäänkään 20 jälkeen. Mirva on pahoillaan.

13. Kopoasiat
Jyri kertoo, että fysiikan puolella ollut hiljaista. Sara kertoo, että matikankaan puolella
mikään ei ole edennyt. Jyri lisää, että opiskelu-hyvinvointi-kyselyä, josta oli aiemmin
puhetta, aletaan työstää lähiaikoina. Erika kysyy onko kysely nimenomaan fysiikan
puolella. Mirva kommentoi, että vain fysiikan laitoksen kanssa on keskusteltu. Sara
kommentoi että matikalla toimii, paitsi ettei HOPSin uudistumiseen osallistumisesta ei
ole viestitty mitään. Mirva kommentoi, että Ynnän pitää olla mukana kehittämisessä,
missä tähän voi osallistua ja milloin? Jyri toteaa, että jokaiselta laitokselta on valittu
opiskelijoita mukaan opettamisen kehittämisen ryhmään. Mirva toteaa, että pitäisi tietää
ketkä ovat mukana, että koko jäsenistö saisi äänensä kuuluviin. Nio sanoo, että pitäisi
ottaa ryhmään yhteyttä, että miten he haluavat, että Ynnä osallistuu, onko se suoraan
vai opiskelijaedustajien kautta. Selvitellään.

14. KV-asiat
ESN kanssa on tilanne, se, että Tilian varausta on selvitetty ESN ja Ynnän Beerpong
turnausta varten. Nio toivoo että tapsa tai extapsa auttaisi järjestelyssä. Turnaus olisi
21.4.

15. Kulttuuri
Museoapproista puhuttu, ei muuta. Lukupiiri siirtyy varmaan syksyyn, koska kesä
lähenee uhkaavasti.

16. Ympäristö
Mikko kertoo, että viime ma oli ympäristökokous, ei ollut siellä, ei siis tiedetä mitään. Nio
kysyy, tiedetäänkö hiilihalanjälkilaskelmasta mitään. Mikko vastaa “vujut”.

17. Kehitysyhteistyö
Ei mitään.

18. Yrityssuhteet
a. Loimu

Loimun saunamainos kiinnitetään approjen jälkeen.
b. TEK

Viltsu tapaa Nuutin kanssa huomenna, jossa puhutaan kahvisponssista, sekä
vapputapahtumien sponsseista. Sekä mahdollisesti haalarisponsseista. Henna
osallistuu ehkä yrkkänä.
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c. Muut
Jyri mainitsee ESCin vipeistä, että ravintolapäällikkö soittaa niihin liittyen
lähiaikoina. Saadaan fyysiset kortit. Samuli kysyy voiko ne jo hakea.
Kommunikaatiokatko, eivät ole noudettavissa. Sara kyseenalaistaa miksi ESCin
järjestelmä muuttuu joka vuosi. Nio kysyy onko siis sähköinen järjestelmä tulossa
joskus, Jyri kertoo, että on, fyysiset kortit on väliaikaisratkaisu. Ehkä tällä viikolla
oli ravintolapäällikön arvio. Mirva kysyy missä Rolexsponssi, samuli kertoo, että
työn alla. Samuli kertoo, että saunamainoksia diilataan, sponsseja ja jäsenetuja
sovitaan ja laitellaan säpostia. Merkkimarkkinat 20.4. klo 11-15, ollaan menossa
(missä ikinä ne onkaan). Jyri sanoo, että ehkä venuelle, mirva kertoo, että
yleensä agoralla. Henna ja Enni ainakin menossa myymään. Samuli kysyy
myydäänkö siellä vanhoja tapahtumamerkkejä ja millä hinnalla. Mirva sanoo, että
jossain lukee, että vanhat tapahtumamerkit ovat 60snt, Jyri sanoo, että 50snt.
Mikko sanoo, että ei kannata myydä kaikkia, varastoon olisi syytä jäädä pari.
Sara sanoo, että hinta pitää selvitellä ennen merkkimarkkinoita. Nio toteaa, että
fuksiaismerkitkin lukeutuu vanhoihin tapahtumamerkkeihin. Samuli kertoo, että
merch-asioihin paneudutaan approjen jälkeen. Mirva kysyy lukeeko Resinan
jäseneduissa vielä limpparin hintaa. Lukee.

19. Vuosijuhlilla myönnetyt palkinnot
Vuosijuhlilla on myönnetty palintoja, kuten Loistoynnääjä, sekä opettamisen
edistämisen kunniakirjoja, palkintoja tai kunniakirjoja ei ole vielä ja niiden perään on
kyselty. Kuka hoitaa. Nio voi hoitaa Loistoynnääjä-mitalit. Mirva voi avustaa
kunniakirjan suunnittelusta. Mirva kysyy voiko Nio olla vastuussa tilaamisesta ja Mirva
voi suunnitella. Käy Niolle. Eli Mirva ja Nio hoitaa. Alla kysyy oliko opettajat kutsuttu, ei
ollut. Sara kommentoi, että laitokselle on laitettu kutsut ja jos laitos ei ole laittanut niitä
eteenpäin niin ei ole meidän vastuulla. Alla toteaa, että olisi tulevissa vujuissa kiva
kutsua palkinnon saavia proffia erikseen. Jyri toteaa, että joo, kunhan palkintojen
päätöksiä ei tehdä näin lyhyellä varoitusajalla.

20. Muiden sektorien kuulumiset
Mikko kertoo, että nettisivut pyörii. Laskiaisilmo rikkoi säpöjen laiton ja asiaa selvitellään.
Vahvistusäpön kanssa oli ongelmia n. 50 ilmoittautujan kanssa. Nio kysyy webmasterilta
saisiko ynnän sivuille jonkun paikan mihin voi dumpata kuvia/matskuja/kuvapankkia.
Mikko sanoo, ettei suoraan sivuille onnistu, koska levytilaa ei ole, mutta esim. driveen
voisi miettiä. Nio kysyy voiko webmaster ottaa pohdintaan, mikko ottaa johonkin
mielenkoloseen. Nio toteaa rahisjuttuihin liittyen, että Zettlen kanssa on edelleen
ongelmia. Nio voi soittaa pian Zettlelle. Jyri kommentoi SFMOn yhteyshenkilönä, että
20.4. on kokous, hän ei aio osallistua, mutta joku muu kiinnostunut voi osallistua ja
valtakirja voidaan kirjoittaa. Mirva kysyy, että jos jonkin toisen ajin edustaja on menossa,
voidaanko hänelle kirjoittaa valtakirja. Ei ole paikallisista ajista, Jyri selvittelee.

21. Edustukset
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a. Matrix 27 v.
Juuso ja Valtteri olivat kuvien perusteella. Nio toteaa Valtterin puolesta, että
vujulahjaan ei ole budjetoitu (eikä illalliskorttiin). Mikko kysyy mikä oli sääntö,
oliko, että alkuluvullisiin ja viidellä jaollisiin vain illalliskorttiin. Jyri selvitti, että
viidellejaollisille ja alkuluvullisille vujuille budjetoidaan illalliskorttiin. Nio ehdottaa,
että budjetoidaan 20€ Matrixin vujulahjaan. Jyri kannattaa. Budjetoidaan 20€
Matrixin vujulahjaan.

b. Muut
Nio kertoo, että Titolin liittokokoukseeen tuli kutsua. Todetaan, että voisi tarjota
valtakirjaa Linkin edustajalle. Titolin sääntömääräinen kevätliittokous on 20.4. klo
17.00. Ei edustajaa koska laskiainen.

22. Sauna
Samuli näki eilen saunan, se on. Mikko kysyy onko vujujen jäliltä vielä tavaraa läffässä,
Samuli ei tiedä. Läffän avain on jossain. Seremoniasauva on poistettu saunasta. Samuli
kysyy missä avain Mirva toteaa, että siellä mistä se löydetään kun joku löytää. Pitää
etsiä avain/vaihtaa lukko ennen vuokrausta. Vara-avain on Siitarilla. Ainakin oletetaan,
että on.

23. Budjetoinnit
Nio ehdottaa, että budjetoidaan 280,88€ museoapprojen haalarimerkkeihin ja lisäksi
179,68€ museoapprojen suorituskortteihin. Leija maksaa 450€ ja Ynnälle jää 10,56€.
Samuli kannattaa. Budjetoidaan  280,88€ museoapprojen haalarimerkkeihin ja lisäksi
179,68€ museoapprojen suorituskortteihin.
Mikko ehdottaa, että jälkibudjetoidaan 167,19€ Ynnän nettisivuihin, domainiin ja
laskutuslisään. Laskussa lukee Markus Kulmala. Päivitetään tiedot, Mikko hoitaa. Samuli
kannattaa ehdotusta. Jälkibudjetoidaan 167,19€ Ynnän nettisivuihin, domainiin ja
laskutuslisään.

24. Hankinnat
Nio ehdottaa, että budjetoidaan 40€ vaihtopäiseen läppärilaturiin Potentiaalikuopalle.
Jyri kannattaa. Budjetoidaan 40€ vaihtopäiseen läppärilaturiin Potentiaalikuopalle. Nio
hoitaa hankinnan. Mirva toivoo puhelimen laturia kanssa Potentiaalikuopalle. Sara tuo
huomion, että jos Origon laturi toimii hänen puhelimeen ni hän voi ostaa uuden
vaihtopäisen laturin Origolle ja ottaa vanhan itselleen. Keskustellaan HalKon
ulkopuolella. Mirva kyselee hinta-arviota. Nio sanoo hinta-arvioksi 30€. Sara selvittelee
seuraavaan HalKoon.

25. META
Niolla on väsy. Erikalla myös.  Mikolla on nälkä. Mirvalla myös. Nion pitää palauttaa auto
enolleen. Mirva sanoo damn.

26. Seuraava kokous
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Pidetään seuraava kokous 22.4. klo 15.15.

27. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Mirva Toivio päätti kokouksen kello 19.45.

Liitteet
1. Kokouksen 7/22 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2022

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Mirva Toivio Philson Aden
Puheenjohtaja Sihteeri


