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Hallituksen kokous 8/2022
Aika: 22.4. 15:15
Paikka: Ag D213.1

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
Ossi Hyytiäinen

Puheenjohtaja
Sihteeri

x tai -
x
x
x (Saapui kohdassa 9.b.ii.)
-
x
x
x
x
x (Saapui kohdassa 6.)
x
x
-
x
Hallituksen ulkopuolinen jäsen(Saapui kohdassa 6.,
poistui kohdassa 11.a.)

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Mirva Toivio avasi kokouksen ajassa 15.15.15.

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

3. Sihteerin valinta
Valitaan sihteeriksi Philson Aden.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirja 7/22 seuraavilla muutoksilla: Kohdassa Museoappro vaihdetaan
kohta “kaikki suoritusmerkit haettu” muotoon “kaikki suorituskortit haettu”.

5. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytään asialista muutoksitta/seuraavilla muutoksilla:
Lisätään kohta 9.c. Beer Pong Olympics with ESN.
Lisätään kohta 9.c. Matlupesisturnaus
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ja siirretään muita kohtia tarpeen mukaan.

6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Mikko ilmoittaa, että hänellä on ollut tällä viikolla ensimmäinen liveluento sitten koronan
alun ja se oli mahtavaa. Nion aivot on rikki. Juuso ei osaa viitata. Jyrin tehosekoitin ei ole
rikki. Nion aivot on siirtynyt ajassa taaksepäin ja rikkoitunut tehosekoittimessa, kun se oli
rikki. Erika osaa kirjoittaa ja hänen kypsyysnäyte meni läpi *taputukset*. Sara sai tähän
kokoukseen kahvia, nice. Jyri kysyy, miksi tarvitsee viitata. Mirva sanoo, että se on
selkeämpää. Mirva kommentoi, ettei pidä tilan akustiikasta, eikä pöydän äänestä ja
joutuu kurottamaan paukauttaakseen nuijaa.

7. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.

8. Fuksit
Nio kertoo, ettei fukseja ole. Fuksivastaava ei ole paikalla.

9. Tapahtumat
a. Museoappro

Nio kertoo, että museoissa on kierretty, haalarimerkit on Jyyn toimistolta, jotkut jo
hakenut. Laskiaisen jälkeen Mäkissä linkkari kehui merkkejä. Merkit on Jyyn
toimistolla huhtikuun loppuun asti ja niitä saa vapun jälkeen Origolta. Säpöä
laitettu, kannattaa muistutella lähempänä huhtikuun loppua.

b. Vappu
i. Jyväsmetro

Ohi ja meni oletettavasti hyvin ynnäläisten osalta. Kuulemma pitkät jonot jatkoille.
Linjalla 7 koronatapaus (ynnäläiset olivat linjoilla 4 ja 8). Nio kommentoi, että oli
hasardia kiertää eka keskustassa ja sitten ajaa Muurameen. Mirva kommentoi,
että Muuramessa ei ollut kuuta.

ii. Luonnontieteellinen laskiainen
Oli ja meni ihan kivasti, ei ongelmia. Tapahtuman rahaliikenne Ynnän kautta
(budjetoitiin edellisessä HalKossa). Juuso toteaa, että oli ongelmia, koska saunat
meni kiinni 2h ennen tapahtuman loppua ja sisätiloista piti poistua 50 min ennen
tapahtuman loppua, mikä oli ikävää 4 ja 5 busseilla tulleille. Jos siivous vaatii
näin paljon aikaa, pitäisi Juuson mukaan harkita kannattaako vikoihin busseihin
myydä niin paljon paikkoja. Muut jäsenet myös kompannu. Mikko kertoo, että
Miksu oli kommentoinut, että kun osallistujia piti häätää saunasta, oli käsketty
vain ohjeistaa järjestyksevalvojalle, eli hänelle, vaikka hän ei ollut vastuussa
järjestämisestä. Enni kommentoi, että toimintaa voi kehittää, mutta näin on
toimittu aiemminkin. Juuso toteaa, että on silti tyhmää myydä niin monta paikkaa
vikoihin busseihin, kun viimeinen tunti tapahtumasta menee pihalla seisoskeluun.
Sara kommentoi, että ulkona oleskelu voi olla paha saunatapahtumassa, koska
hiukset voivat olla märät. Jyri kommentoi, että näin on toimittu aikaisemmin siksi,
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koska porukka on ollut niin huonossa tilassa, että oksennuksen siivoukseen on
pitänyt varata aikaa. Myös siivoojien on pitänyt keretä bussiin ja aika on aina ollut
kortille. Nio kommentoi jvnä, että meni ihan hyvin aluksi, puolessa välissä
tapahtumaa oli ensiaputapaus, jonka vuoksi pukuhuonetila oli suljettu (n. 15 min).
Tästä alkoi ärtynyt tunnelma. Pian sen jälkeen, tyhjennetty saunat ja paljut.
Keskimäärin ihmiset siirtyi kiltisti. Tällä kertaa siivoukseen myös meni se tunti,
8min jäi yli. Nio kommentoi, että jveitä kohdeltiin välillä huonosti.Voi olla
haastavaa saada vastaisuudessa järkkäreitä laskiaiseen. Nio jatkaa, että
tavaroiden palautusta ei oltu koordinoitu, esim. läffän viereen jätettiin tölkkejä ja
roskia. Arvokkaammat (esim. beerpong pöydät) vietiin Matkahuollolle
säilytykseen ja Linkin tapsa haki ne sieltä. Nio komppaa Juusoa, että busseja
pitäisi miettiä paremmin, esim. että viimeisessä bussissa on vain järjestäjät. Nio
kertoo vielä, että paikan omistaja tuli lopussa paikalle ja kehui, että tapahtuman
jäljiltä on aina siistiä, vaikka onkin iso tapahtuma. Enni tuo esiin, että pullojen ja
tölkkien roudaamista voisi muissakin tapahtumissa miettiä enemmän. Jyri toteaa,
että ennen tapsat on palauttanut heti tapahtuman jälkeen Savelan 24/7
S-markettiin. Jyri kommentoi, että pelastussuunnitelma ja turvallisuussuunnitelma
olisi syytä saattaa myös hallituksen luettavaksi. Nio kommentoi, että esim.
bussikuskien kanssa voisi sopia, että pysähtyisivät Savelan S-marketissa. Samuli
kertoo, että löytötavarat ovat toimistossa. Voisi vastaisuudessa järjestää
kokouksen myös järkkärien kanssa, jossa käydään yhteisiä linjauksia tms. läpi.
Sara kysyy, onko tapahtuman pantilliset missä ja onko ne palautettu jo, varsinkin
koska Tiltin hallitus oli tarjoutunut taas viemään ne. Tapahtumassa oli sanottu,
että voisi hakea tapahtumasta. Nio toteaa, että todnäk. kommunikaatio-ongelma,
oletettu, että Tiltti hoitaa ja on itse vastuussa. Lähdetään suunnittelemaan
yhteistä keskusteluhetkeä Matlujen hallitusten kesken. Enni haluaa vielä todeta,
että Majakoskelle rakennettu suurempi tila oli loistava ja kannattaa pitää
vastaisuudessakin käytössä Riihen sijasta/lisäksi. Nio komppaa ja toteaa, että
talvella erityisesti loistava.
iii. Fuksisauna

Su 24.4. klo 17 Metallin saunalla. Haalarikaste fukseille, Nio hoitaa klo 19. Atte
on noutanut avaimen saunalle. TEK pitää tapahtumassa pienen esittelyn
fukseille, Nuutti hoitaa. TEK sponssaa eväitä saunalle 50€. Viltsu ehdottaa, että
budjetoidaan 50€ fuksisaunan saunaeväisiin. Nio kannattaa. Budjetoidaan 50€
fuksisaunan saunaeväisiin. Tapahtuman yhdenvertaisuusvastaava on Atte.
Valtteri kertoo, että he käyvät Aten kanssa kaupassa ennen tapahtumaa Savelan
S-marketissä. Jyri kysyy tarkennusta paljon saunan vuokra maksaa. Jyri
ehdottaa, että budjetoidaan 10€ lisää Metallinsaunaan. Samuli kannattaa.
Budjetoidaan 10€ lisää Metallinsaunaan.

iv. Vabpusitsit
Ma 25.4. klo 17 alkaen Lillukassa (varaus klo 04 asti). Pizzatilaus tehty, tilattu
yhteensä 19 pizzaa, 9,50€ kpl. TEK sponssaa 2€/pizza, joten osallistujalle jäi
maksettavaksi 7,50€. Viltsu ehdottaa, että budjetoidaan 370,50€ vabpusitsien
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pizzoihin. Samuli kannattaa. budjetoidaan 370,50€ vabpusitsien pizzoihin.
Tapahtuman yhdenvertaisuusvastaava on Erika ja koska tapahtuma on pitkä, niin
Sara ehdottaa, että vuoro loppuu klo 22. Tehdään näin. Klo 22 jälkeen kaikki
paikalla olevat hallituslaiset vastuussa.

v. Wappukaraoke
Ti 26.4. klo 20 alkaen Resinassa. Jyri kysyy onko Resinaan ilmoitettu, Samuli
sanoo joo. Tapahtuman yhdenvertaisuusvastaava on Mirva. Vastaava on taas
vuorossa klo 22 asti.
vi. ProWapBu

Ke 27.4. Mattilanniemessä. Paljuvaraus on lähtenyt liikkeelle, mutta vastausta ei
ole vielä kuulunut. TEK sponssaa yhden paljun, eli 130€. Viltsu ehdottaa, että
budjetoidaan 130€ ProWapBun paljuun. Mikko kannattaa. budjetoidaan 130€
ProWapBun paljuun. Tilatyyppi (Heli) ei ole vastannut viesteihin, säpöihin tai
puheluihin, joten suihkuja ei ole sovittu. Prowappuun on ostettu 10 pulloa
skumppaa (Greta und Sigrid, 7,99€/plo) skumppajuoksuja varten. Viltsu ehdottaa,
että budjetoidaan 79,90€ skumppajuoksun skumppiin. Viltsu vetää
ehdotuksensa. Viltsu ja Mirva pohtinut ulkosuihkun mahdollisuutta. Nio
kommentoi, että matkasuihkun voi ostaa 15,99€ motonetistä. Mikko kommentoi,
että matkasuihkua voi ladata myös kännykän laturilla, voisi olla kätevä. Henna
toteaa, että työkokemuksen perusteella voi sanoa, että matkasuihkujen toimivuus
on vaihtelevaa. Nio toteaa, että letkusuihkulle voisi tehdä pressuista näkösuojan.
Sara tuo huomion, että matkasuihkut ylikuumenevat helposti ja voivat olla iso
paloturvallisuusriski (t. palomiestuttu). Enninkin mielestä letkusuihku voisi olla
hyvä idis, että saunojat saa pahimmat hiet pestyä. Jyri kysyy tarvitaanko jatketut
kulkuluvat ja onko niitä haettu. Nio kysyy, onko vesi lämmintä, todnäk. kylmää.
Kulkulupia ei todnäk ole haettu, tapsat hoitaa. Erika kysyy kuljetuskuluista.
Selvitellään. Sara toteaa, että kulku läffästä paljuun pitäisi miettiä, koska maa on
todnäk. mutainen. Viltsu on tapahtuman yhdenvertaisuusvastaava. Nio myös
toteaa, että jalkojen puhdistus pitäisi varmistaa ja vedet vaihtaa pari kertaa
tapahtuman aikana, koska hygienia.

vii. Wappusuunnistus
To 28.4., lähtö Mattilanniemestä klo 16, aikaa kiertää 2h. Enni hoitaa kartat ja
rastit.Materiaalit (eli kartta) tulevat PDF:nä sähköpostilla Ynnääjiin ja IG:seen.
Enni on tapahtuman yhdenvertaisuusvastaava.
viii. Kevätkokous ja lautapeli-ilta
Jatkot pe 29.4. klo 17 Nanosaunalla. Lautapelejä tuodaan paikalle ja jatkot
alkavat klo 19. Saunavuorot on merkattu eventtiin. Mirva jatkaa, että kevätkokous
järjestetään myös nanosaunalla, koska muuta tilaa ei saatu. Nanosaunalle
päästään 16.30, jotta kokous saadaan alkamaan klo 17. Mirva ehdottaa, että
budjetoidaan 300€ kevätkokouksen tarjoiluihin (pizzoihin, booliin, holittomiin
juomiin ja pieniin snackseihin). Mikko kannattaa. Budjetoidaan 300€
kevätkokouksen tarjoiluihin (pizzoihin, booliin, holittomiin juomiin ja pieniin
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snackseihin). Tapahtuman yhdenvertaisuusvastaava on Nio. Jyri kysyy, onko
kevätkokouksen liitteet hyväksytty missään HalKossa.

Pidetään 14 min kokoustauko, kokous jatkuu ajassa klo 16:30.

Tarkistetaan ja hyväksytään kevätkokoukseen seuraavat tiedostot; Ynnä ryn
toimintakertomus vuodelta 2021, tilinpäätös 2021 ja toiminnantarkastuskertomus
tilikaudelle 2021. Nio esittelee tiedoston Ynnä ryn toimintakertomus vuodelta
2021. Hyväksytään Ynnä ryn toimintakertomus vuodelta 2021 kevätkokoukselle
esitettäväksi. Nio esittelee tiedoston tilinpäätös 2021. Hyväksytään tilinpäätös
2021 kevätkokoukselle esitettäväksi. Mirva esittelee tiedoston
toiminnantarkastuskertomus tilikaudelle 2021. Muutetaan tiedostosta
pienimuotoiset kirjoitusvirheet, jotka eivät muuta asiasisältöä. Hyväksytään
toiminnantarkastuskertomus tilikaudelle 2021 kevätkokoukselle esitettäväksi.
Mirva kertoo, että JyystöGays aikoo kutsua kevätkokouksen jatkoille oman
vuosikokouksensa, onko ok. Nion mukaan on ok, varsinkin koska suuri osa
jäsenistä on ynnäläisiä. Viltsu kysyy, tuleeko siitä tapsoille siivottavaa/järkättävää.
Nio uskoo, että hoitavat itse. Nio arvioi, että suurin haittaa on että toinen tilan
vessoista tulee olemaan kokouksen käytössä. Hallituksen (miinus Jyystögaysin
hallituksen jäsenet) toteavat, että on ok, että vuosikokous pidetään
kevätkokouksen jatkoilla.
Mirva kysyy voiko kukaan viedä kokouksen pizzatilauksen Rosiefiin. Henna
hoitaa. Mirva hoitaa listan ja toimittaa sen Hennalle. Nio kysyy, kelle nakitetaan
muut hankinnat. Viltsu, Mirva ja Erika hoitaa perjantaina samalla kun ostaa
kirkkopuiston eväät.

ix. Kirkkopuistopiknik
La 30.4. Kirkkopuistossa, virallisesti alkaa klo 13. Ostettu 50 plo skumppaa (16
plo Greta und Sigrid (7,99€/plo) ja 34 plo Semi Seco (8,49€/plo). Eli yhteensä
ostettiin vapulle skumppaa 26 plo Greta und Sigridiä ja 34 plo Semi Seco. Samuli
ehdottaa, että budjetoidaan 496,40€ vapun skumppiin. Nio kannattaa.
budjetoidaan 496,40€ vapun skumppiin. Piknikille tuodaan myös ruokaa, joista
TEK sponssaa 50€. Viltsu ehdottaa, että budjetoidaan 125€ piknikin ruokiin.
Samuli kannattaa.  Budjetoidaan 125€ piknikin ruokiin. Nio muistuttaa, että myös
kasvisruokia.  Nio ja Mirva tuovat piknikille Ynnän lipun ja pressut. Atte, Erika ja
Juuso tuovat skumpat sekä ruuat piknikille n. klo yhdeksi. Piknikillä siivotaan
kamat ja roudataan Niolle ja Jyrille  22-23, kaikki kynnelle kykenevät hallituslaiset
auttamaan! Nio kommentoi, että ei tarkoituksellisesti hankkiuduta kynnelle
kykenemättömään kuntoon tuohon aikaan. Sara toteaa, että
yhdenvertaisuusvastaavaksi ei ollut vapaaehtoista ja tapahtuma on pitkä, sopot
miettinyt jos vastaava olisi 13-22,  ja että 2 olisi vuorossa puolet ajasta ja 2 muuta
lopussa. Nio ja Mirva voivat olla ekassa vuorossa 13-17.30.00. Erika ja Sara ovat
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vuorossa 17.30-22.00. Mirva ehdottaa, että muutetaan aikaisempi vapun
skumppien budjetointi jälkibudjetoinniksi. Nio kannattaa. Hyväksytään.

x. Harjupiknik
Su 1.5. Harjulla. Wappubingo päättyy tällöin. Bingon suorittaneet saavat merkin.
TEK sponssaa 15snt/merkki 100 merkkiin, eli 15€. Viltsu ehdottaa, että
budjetoidaan 137,88€ Wappubingon merkkeihin. Samuli kannattaa. Budjetoidaan
137,88€ Wappubingon merkkeihin. Merkkejä jaetaan suorittajille piknikillä, jos
Enni (ja merkit) selviävät paikalle. Jyri kysyy monelta tapahtuma alkaa ja kuka
roudaa kamoja. Samuli ja Enni ainakin lupautunut kantamaan. Piknik alkaa klo
13. Jyri on tapahtuman yhdenvertaisuusvastaava.

c. Matlupesisturnaus
Samuli kertoo Aten puolesta. Kampuksen kenttä on varattu klo 15-19, tapahtuma
ke 4.5. Tapahtumassa 1 päätuomari/aj, rajatuomareita yleisöstä/pelaajista. Loimu
tulee paistamaan makkaraa. Samuli ehdottaa, että budjetoidaan 75€
Matlupesikseen, joista 37,5€ on Opinkiven saunan varaukseen ja 37,5€
välinevuokraan. Viltsu kannattaa. Budjetoidaan 75€ Matlupesikseen, joista 37,5€
on Opinkiven saunan varaukseen ja 37,5€ välinevuokraan. Eventti tulossa 25.4.,
jos tulee. Enni on tapahtuman yhdenvertaisuusvastaava. Sara toteaa, että
muiltakin ajilta pitäisi tulla yv-vastaavat.

d. Beer Pong Olympics with ESN
Nio kertoo, että to 5.5. Tilialla klo 18-21. Hieman kommunikaatiovaikeuksia,
epäviralliset jatkot Freetimessä. 10 joukkuepaikkaa molemmille, ilmo aukesi
tänää klo 12. ESN liput myynnissä kide.apissa ja Ynnän liput Ynnän nettisivuilla
(ynnäläisille 0€, koska ynnäläiset eivät saa merkkiä). Nio on tapahtuman
yhdenvertaisuusvastaava.

e. Kesätapaaminen
Ei olla suunniteltu. Nio ehdottaa, että pidetään 29.7.-31.7.2022. Ei pidetä, koska
tila varattu silloin. Koko heinäkuu on varattu. Vapaa vain Juhannuksena
(24.-26.6.2022). Mikko ja Viltsu pohtii, että voi karsia osallistujia. Viltsu ehdottaa,
että varataan alustavasti ja pohditaan mahdollista toista vaihtoehtoa seuraavaan
HalKoon. Enni ja Sara samaa mieltä. Viltsu kysyy kuka ottaa kopin. Sara kysyy
paljon aikaisemmin käytetty mökki maksaa. Nio sanoo, että maksaa 260€/vklp.

f. Muut
Jyri kertoo, että to 28.4. 3miot on ensi viikolla, teema videopelit.
Mielenterveyskylttien teko-tapahtuma oli, paikalla vain järkkääjät, oli kivaa. 13.
päivä oli Jyyn mielenterveys jonotus asia ja siihen osallistui mukavasti ynnäläisiä.

Pidetään kokoustauko 4 min, jatketaan 17.40.

10. Liikunta
Liikuntavastaava ei ole paikalla. Ossi on paikalla. Ossi kertoo, että Ynnän jäsenillä on
ollut epävirallinen vuoro, toivotaan, että Ynnä ottaisi sen hoitaakseen. Vuoro on ollut U2
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ti klo 20. Erika kertoo, että pitää selvittää saako yksityisen vuoron muuttaa yhdistyksen
vuoroksi. Aleksi Piiroinen, joka vetää vuoroa, olisi valmis tähän. Ei tiedetä siirron
tilannetta tällä hetkellä, selvitellään. Ossi kysyy, onko kesällä tulossa viikottaista
futisvuoroa kampuksen kentälle. Erika kertoo, että on joskus ollut ryhmä, jossa on sovittu
viikottaiset pesispelit. Enni toteaa, että oli yksityishenkilöiden vetämä. Selvitetään, onko
Ynnälle mahdollista saada viikottaista varausta. Ossi tuo esiin, että sivuilla lukee, että
olisi. Selvitellään.

11. Toimikunnat
a. Approtoimikunta

Juuso kertoo, että baareja oli 17, 330 osallistujia, oli ja meni. Ja oli kivaa. Erika
kommentoi, että grafiikat oli hienot.

b. Vujutoimikunta
Jyri kertoo, että vujutmk kokousti viime torstaina viimeisen kerran ja Jyri toivoo,
että hallitus hyväksyy päätökset. Hyväksytään. Jyri ehdottaa, että budjetoidaan
150€ lisää karonkkaan. Nio kannattaa. budjetoidaan 150€ lisää karonkkaan.
Karonkka (vujutoimikuntalaisille + kaikille, jotka tekivät siellä asioita). Hallitus
myös tervetulleita, jos auttavat järkkäämään kanssa. Karonkka järjestetään 17.6.
Metallinsaunalla. Jyri ehdottaa, että lakkautetaan vujutoimikunta. Erika
kannattaa. Lakkautetaan vujutoimikunta. Nio haluaa, että hänet todetaan
syyntakeettomaksi, jos hän vielä eksyy vujutoimikuntaan. Erika kysyy onko
karonkasta ilmoitettu vapaaehtoisille, Jyri laittaa sähköpostia.

c. Muut
Ei muuta.

12. Sopoasiat
Sara kertoo, että yv-vastaava-asioista (toivotaan että yv-vastaavan ja hallituksen
toiminta näissä asioissa olisi läpinäkyvämpää) on saatu palautetta ja siitä tehdään
tiedote, joka lisätään sivuille. Enni lisää, että myös someen. Sopokahvit oli, siellä oli
ihmisiä, teema oli kesän toimeentulo, oli hyvät eväät. Sara ehdottaa, että budjetoidaan
10,76€ sopokahvien eväisiin. Nio kannattaa. Budjetoidaan 10,76€ sopokahvien eväisiin.

Hyllytetään lampusta roikkuva puinen miehen sukupuolielin.

13. Kopoasiat
Ei ole.

14. KV-asiat
Sivujen ilmottautumisinfot on muutettu niin, että ne on myös englanniksi.

15. Kulttuuri
Ei ole.
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16. Ympäristö
Ei ole.

17. Kehitysyhteistyö
Ei ole.

18. Yrityssuhteet
a. Loimu

Saunamainos on saunassa kiinni.
b. TEK

TEK sponssaa 500€ kahviin. TEK sponssaa haalareita 350€  ja mainos tulee
samaan kohtaan haalareissa kuin vuonna 2021 (oikea pohje).

c. Muut
Merkkimarkkinat meni hyvin, pitää jossain vaiheessa tilata uusia merkkejä. yrkät
järkkää haalarimerkkikilpailun, jonka yhteydessä tilataan lisää merkkejä. Myynti
oli mobilepaylla 80,50€ ja käteisellä n. 70€. Tuli palautetta, että voisi tulla uusia
merkkejä. Enni toteaa, että kommunistimerkki poistettiin kesken markkinoiden,
koska tuli palautetta.
Ynnämerch on suunniteltu, eli olisi collari, kangaskassi ja kahvimuki. Saadaan
ilmaisiksi käyttöön nettisivut, josta tilata tuotteet. Tuotteiden hinta riippuu
sovitusta vähimmäisostosmäärästä. Esim. 30 tuotteelle hinta olisi 35,90€
collarille. Henna kysyy halutaanko tehdä tuottoa. Mikko toteaa, että voisi tienata
vähän. Viltsu komppaa. Samuli toteaa, että postikulut on ilmaiset kun koko tilaus
tulee samaan paikkaan, Ynnälle. Jäsen voi myös maksaa itse postituksen ja
saada tuotteet kotiin. Rahaliikenne ei mene Ynnän kautta. Nettisivut aukeavat jo
ma 25.4. Testituotteet tulisivat ti 26.4. express-postilla. Kangaskasseja voisi tilata
50 kpl, jolloin hinta olisi 10,90€., hinta voisi olla 11 tai 12€. Ovat natural värisiä,
jossa on Ynnän logo mustalla. Mirva innostui mustista kasseista. Voidaan
mahdollisesti tilata puolet mustia. Mukeja (matkamukeja), joissa on Ynnän logo ja
takaosassa on kohta johon kirjoittaa oma nimi. Mukeja yrkät mietti, että voisi tilata
50kpl  hintaan 9,90€ (tai 100kpl samaan hintaan). Mukit ovat 100% muovi- ja
kierrätysjätteestä tehtyjä, eli ekologisia. Mukit tilattaisiin Ynnälle ja niitä myytäisiin
esim. merkkimarkkinoilla. Kollareita on harmaa, musta ja tummansininen. Logo
on valkoinen brodeerattu rinnassa. Mikko kysyy miltä firmalta tilataan, yrkät
sanoo Kloffa.
Juuso on tarkastellut ESC-sopparia ja teki uuden luonnoksen (aiemmin tullut
ESCin puolelta). Tämä, jotta meillä olisi enemmän sanavaltaa. Sopparissa on
aika paljon mahdollisia muutoksia. Juuso jättänyt paljon kommentteja ja
pohdintoja ja toivoisi, että hallituslaiset kävisivät lukemassa luonnoksen ja
kommentoimassa. Nio kysyy onko sisällöllisiä vai selkeyttäviä muutoksia.
Suureksi osin selkeyttäviä, jotta vältyttäisiin aikaisemmilta sekaannuksilta.
Henna jatkaa kollareista, että millä hinnalla myydään. Nio ehdottaa 38€.
Laitetaan hinnaksi 38€. Henna kysyy kangaskassien ja mukien hintoja. Nio
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ehdottaa hinnaksi 12€ kangaskasseille ja mukeille 11€. Sara kysyy onko
myynnille takarajaa. Nettisivut ovat 1-2 viikkoa auki. Nio kysyy pystyykö
markkinointia tehdä isosti ASAP, pystyy. Henna ehdottaa, että avataan
verkkokauppa ti kun on tullut testituotteet. Tehdään näin. Viltsu ehdottaa, että
mukin hinta olisi 10€, jotta se olisi helposti käteismaksettava. Samuli ja Juuso
ovat samaa mieltä. Juuso lisäksi ehdottaa, että pyöristettäisiin hinnat vain
lähimpään euroon, eikä pyrittäisi tekemään enempää voittoa. Sara kommentoi,
että onko maksukykyä, jos myynti ei ole heti vilkasta. Nio toteaa, että on ainakin
jonkun verran maksukykyä. Jyri kommentoi, että aikaisempia tuotteita on vielä
paljon jäljellä. Nio ehdottaa, että esim. paidat otetaan nyt takaisin markkinointiin,
kun on muutakin markkinoitavaa. Nio ehdottaa, että kangaskassi 11€, muki 10€
ja kollari 38€. Mikko ja Erika kannattaa. Tehdään näin.
Jyri sanoo, että ESCille on välitetty tiedot VIPejä varten ja odotetaan tietoja.
Yrkät kysyy ehdotusta haalarimerkkikisan palkinnolle. Nio kysyy, onko kisalla
aikarajaa, ei. Nio pohtii palkinnoksi lounaslippuja tai merkkejä. Enni on samaa
mieltä. Samuli toteaa, että voittajien määrää ei ole valittu. Nio toteaa, että voisi
lähtökohtaisesti sanoa, että voittajien designeja lähdetään painattamaan.

19. Muiden sektorien kuulumiset
Mikko kertoo, että sivuille on tullut myös suomenkielinen teksti erääseen kohtaan, jossa
teksti oli vain englanniksi. Mikko on myös muokannut esikatselujutun kivaksi. Nyt siinä
lukee esim. tapahtuman nimi. Nio kysyy Zettleistä ja syyskokouksen pötyjen
allekirjoituksista. Yhden allekirjoitukset puuttuu vielä. Rahis kertoo, että rahaa on tullut,
voisi tulla lisää vujuilla olleilta. Sara kommentoi, että maksumuistutussäpöjä voisi laittaa.
Mirva kertoo, että Jyyn toiminta-avustusta pitää hakea tämän viikon aikana. Mirva luuli,
että se on helppo juttu, ei ollut.

20. Edustukset
Nio kysyy oliko kukaan SFMO:n kokouksessa, oletettavasti ei. Valtteri ja Juuso olivat
Matrixin vujuilla, iltajuhla kesti reilun 6h ja se oli piinaavaa. Nio kysyy lahjasta, Juuso
sanoo, että jallua ja jallua. Valtterin jallupullon takana oli jalluaiheinen sudoku. Mikko
sanoo Mirvalle “Lyö sitä (n/m)uijaa”.

21. Sauna
Sauna on.

22. Budjetoinnit
Samuli ehdottaa, että budjetoidaan 20€ provapun paljun kuljetuksiin. Enni kannattaa.
Budjetoidaan 20€ provapun paljun kuljetuksiin. Valtteri ehdottaa, että budjetoidaan
1808,50€ Pink is the new black-sitsikuluihin. Mikko kannattaa. Budjetoidaan 1808,50€
Pink is the new black-sitsikuluihin
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23. Hankinnat
Nio ehdottaa, että budjetoidaan 21,95€ mielenilmauslakanoihin. Samuli kannattaa.
budjetoidaan 21,95€ mielenilmauslakanoihin. Nio ehdottaa, että budjetoidaan 32, 35€
akryylimaaleihin. Erika kannattaa. Budjetoidaan 32,35€ akryylimaaleihin. Sara esittelee
ehdotuksia potentiaalikuopan laturiksi. Enni ehdottaa, että budjetoidaan 29,95€

Sandstrøm verkkovirtalaturi USB-C 2 m
laturiin. Mikko kannattaa. Budjetoidaan 29,95€ Sandstrøm
verkkovirtalaturi USB-C 2 m laturiin. Mikko

kommentoi, että valittu laturi on vaihtoehdoista paras.

24. META
Sara sanoo, että Origolta on hävinnyt yksi USB-laturi. Sara kysyy vietiinkö se aprillipilan
mukana Stimpan tilaan, Mikko sanoo, että ei. Enni toteaa, että eikö joku jäsenistöstä olisi
voinut ottaa vahingossa, ei, oli nippusiteillä kiinni. Sara kysyy, voiko hän ostaa
Onepluslaturin Origolle ja viedä vanhan itselleen. Käy. Nio kommentoi
giganttitilauksesta, että vaikka tuotteet tulevat samasta paikasta, ne toimitetaan erikseen
ja muuta vastaavaa vaikeutta, eikä Nio ymmärrä Giganttia.

25. Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous 5.5. klo 14.15.

26. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Mirva Toivio päätti kokouksen kello 19.02.

Liitteet
1. Kokouksen 8/22 budjetoinnit
2. Kopio tiedostosta Toimintakertomus 2021
3. Kopio tiedostosta Tilinpäätös 2021
4. Kopio tiedostosta Toiminnantarkastuskertomus tilikaudelle 2021

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2022

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Mirva Toivio Philson Aden
Puheenjohtaja Sihteeri
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