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Hallituksen kokous 9/2022
Aika: to 5.5. klo 14:15
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

Puheenjohtaja
Sihteeri

x
x
x
-
x
x
-
x
x
-
-
-
x (Saapui kohdassa 8)
x

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Mirva Toivio avasi kokouksen ajassa 14:15.

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

3. Sihteerin valinta
Valitaan sihteeriksi Philson Aden.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirja 8/22 seuraavilla muutoksilla:
Muutetaan “jälkibudjetoidaan 10€ lisää Metallinsaunaan” “Budjetoidaan 10€ lisää
Metallinsaunaan”.

5. Asialistan hyväksyminen
Hyväksytään asialista seuraavilla muutoksilla:
Lisätään kohta 9. Avaimet

ja siirretään muita kohtia tarpeen mukaan.
Muutetaan kohta 12.c. Muut kohdaksi 12.b. Muut.
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6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
Juuso ilmoittaa olevansa takana ja vappu ei ole päättynyt. Nio kertoo huomanneensa,
että Ynnän ulkopuolisten kanssa kommunikointi on mahdotonta. Sara sai kandin
palautettua 1. kerran. Mirva vastustaa tällaisia avautumisia. Erikakin sai kandinsa
palautettua. Mirva ei tykkää. Niolla on huomenna tentti ja Allalla myös. Mirva ilmoittaa,
että eilen oli 22 ja 45. Mirva ehdottaa, että juhlitaan aina päivää 22 ja 45 ilmoittamalla,
esim. ensi vuonna että tänään on 1+22 ja 45 . Juuso haluaa ehdottaa, että Ynnä ry:n
virallinen kalenterisysteemi aloitetaan päivästä 22 ja 45. Nio harmittelee, että kukaan ei
valmistunut tänä legendaarisena päivänä. Juuson frendi sai lapsen eilen eli 22 ja 45
*wuhuu*. Mirva ehdottaa, että seuraavassa syyskokouksessa ehdotetaan vauvaa
kunniajäseneksi. Mirvan hoidot on alkanut ja hänen aivojaan sörkitään ja se tuntuu
höpöltä. Jos Mirva puhuu höpöjä, annetaan se anteeksi. Erika ei anna.

7. Jäsenet
Ei uusia jäseniä.

8. Fuksit
Fuksivastaava ei ole paikalla, RIP fuksit, RIP ynnä. Onneks oli kuitenkin vappu (vappu
varmaan tappoi fuksit t. Nio). Juuso kysyy, pitäisikö ensi lukukautena aloittavia fukseja
varten alkaa suunnittelemaan. Fuksivastaava hoitaa Voppaan, joka lähetetään kesällä,
fuksivastaava etsiköön ihmisiä auttamaan sen kanssa. Nio kysyy, kuka selvittää
deadlinet. Erika voi hoitaa deadlinejen selvittämisen. Auttaa muutenkin nykyistä
fuksivastaavaa (Attea). Jyri sanoo tapsatiimille vinkkinä, että fuksiviikkojen aikataulu
kannattaisi ilmoittaa laitoksille jo kevään aikana. Alla kysyy, onko touko/kesäkuun
vaihteessa ok. Mirva sanoo, että kannattaa selvittää. Nio muistelee, että fuksit tulisivat
22.8, eli varaslähtöpiknik olisi 21.8. Mirva pohtii, jos he Nion kanssa voisivat miettiä,
miten saadaan innostettua myös vaihtarit heti syksystä tapahtumiin. Allakin voi ottaa
koppia. Nio toteaa, että olisi parempi saada suora yhteys vaihtareihin, kuin aina Mattilan
kautta. Allakin innostaa vaihtareita maisteriohjelmassaan liittymään Ynnään ja
mainostaa. Laitos painattaa Voppaan. Jyri kommentoi, että Voppaan dedis viime vuonna
oli 20.6. Osalle tuli vopas hyväksymiskirjeen mukana, osalle ei.  Nio muistelee, että
Voppaan mukana tuli lappu, jossa esiteltiin Ynnää, hallitusta ja syksyn tapahtumia ja
sekin voisi olla kiva. Mirva sanoo vielä, että kannattaa tutustua, mitä aiemmin on
lähetelty ja kysyä laitokselta mitä he haluavat.

9. Avaimet
Toimiston, Origon ja varaston lukot on vaihdettu 26.4. ja näihin on annettu 2 kpl avaimia,
jotka käyvät näihin kaikkiin lukkoihin. Seuraavana lähdetään kysymään saadaanko
hallituksen käyttöön useampi avain. Mirva lähettää hyvin muotoillun säpön Clavikselle,
koska homma ei toimi vain kahdella avaimella. Alla kysyy onko avainkaappia harkittu,
avainkaappi olisi lukossa ja siellä olisi toinen avaimista. Asiaa voi harkita, mutta sitä
pitää pohtia isommalla joukolla, koska sitä on vastustettu. Jyri toteaa, että miksi ei
vaihdettaisi itse lukkoja ja hankita tarpeeksi avaimia. Nio sanoo, että vastustusta ei ole
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paljon, pitää vain hankkia ja etsiä turvallinen laatikko. Allakin toteaa, että muillakin on
samanlainen systeemi käytössä, joten ei näe miksi se ei sopisi. Avainboksi voisi olla
vähän syrjässä. Kysytään Mikolta, mikä olisi hyvä avainlaatikko. Sara tuo esille, että
Mikon mielestä pitäisi kysyä myös ylemmältä taholta saadaanko laittaa tällaiseen
lokeroon. Mirva kysyy lisäavainten lisäksi Clavikselta onko avainlaatikko hyvä ratkaisu.

10. Tapahtumat
a. Vappu

i. Fuksisauna
Su 24.4. Metallinsaunalla, oli ja meni ihan hyvin. Fukseja oli kiitettävästi,
evästä oli ja fukseja kivasti, saunavuorot toimi. Jee. Nio kertoo, että
haalarikaste oli myös tapahtumassa ja meni hyvin. Nio ja Erika puhui, että
voi kuumotella fukseja etukäteen, mutta ei oikeasti tehdä mitään ikävää.
Toimiva käytäntö. Nio vielä jatkaa, että saunavuorojen kanssa oli ehkä
kommunikaatiokatkos, koska siellä olikin uimapukupakko, vaikka ei
eventissä lukenut. Uimapukupakko johtui sekaannuksesta, tapsa
unohtanut toimintaperiaatteet, mentiin varman päälle. Niokin toteaa, että
oli ymmärrettävä moka ja sekaannus, mutta voisi tiedottaa paremmin. Alla
tuo myös esille, etta tapsat pohti, että fuksisaunoihin voisi
poikkeuksellisesti asettaa uimapukupakon, jotta fukseilla olisi matalampi
kynnys osallistua. Erika vielä toteaa, että asiasta pitää vain sitten
eventissä tiedottaa.

ii. Vapbusitsit
Ma 25.4. Lillukassa. Lillukka oli hyvä paikka sitseille, jatkossakin
kannattaa järkkää siellä. Alussa oli kiitettävästi porukkaa, järkkääminen
onnistui ja pizzat tuli ajoissa. Tapahtuman alussa lähti iso porukka, joka
lähtiessään innosti muitakin lähtemään, mikä oli vähän kurjaa. Nio toteaa,
että jos nähdään, että joku värvää muita osallistujia poistumaan
tapahtuman alussa, siitä voi käydä sanomassa. Alla jatkaa, että
tapahtuma saattaa mennä vanhempien jäsenien showksi, josta
nuoremmat opiskelijat, eritoten fuksit ja 2. vuoden opiskelijat, eivät tykkää.
Ilmapiiri kärsii. Osallistujat jättivät isot sotkut, eivätkä osanneet esim.
viedä omia roskiaan. Voisi jatkossa kannustaa itse siivoamaan omat jäljet.

iii. Wapukaraoke
Ti 26.4. Resinassa ja oli ja meni kivasti. Porukkaa oli hyvin ja oli vissiin
hauskaa. Mirva kommentoi, että kaikki istumapaikat oli Ynnän käytössä,
eli oli paljon ynnäläisii.

iv. ProWapBu
Ke 27.4. Mattilanniemessä. Meni hyvin ja oli hauskaa. Saatiin Läffä ja
palju. Paljun olisi voinut täyttää ja lämmittää vähän aikaisemmin.
Päättymisaika oli hyvä ja siivous onnistui tehokkaasti. Osa osallistujista
jatkoi Esciin. Alla tuo esille, että tapahtumassa eräs jäsen soitti kovalla
volyymilla omaa musiikkia, josta usea läsnäolija ei pitänyt ja hän sai
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usealta osallistujalta palautetta. Tämä henkilö ei suostunut vaihtamaan,
laittamaan pois tai hiljentämään musiikkiaan. Alla pohtii olisiko Ynnän
mahdollista hankkia oma kaiutin. Mirva pohtii, missä Ynnän oma kaiutin
menee. Alla pohtii, ettei se ole kauhean käytännöllinen, jos se tarttee
oman virtapiuhan. Niokin pohtii, että voisi olla aiheellista hankkia oma
BT-kajari. Skumppajuoksu onnistui hyvin. Skumppajuoksun voitti Tiltin
joukkue.

v. Wappusuunnistus
To 28.4. meni hyvin paitsi, että sinne olisi kaivannut ehkä enemmän
auttajia. Rastit pysy kunnossa ja niitä voi käyttää ensi vuonna. Loimun
makkarat ja grilliruuat meni kaupaks. Nio kysyy, onko rastit hakenut. Enni
on ehkä hakenut, selvitetään onhan varmasti haettu.

vi. Kevätkokous ja lautapeli-ilta
Mirva kertoo, että aikaisemman varauksen avulla saatiin kokous pystyyn.
Kokouksessa oli aluksi vähän porukkaa, mutta tuli lisää, viime vuoden
hallitus sai vastuuvapauden, Nio antaa itselleen aplodit. Pizzat tuli, vähän
myöhässä, mutta kuski oli symppis eikä haitannut. Kuski antoi 1€
alennuksen. Mirvan maksuraja riitti. Erika kysyy, menikö pizzat. Mirva ei
tiedä. Erika oli hauska. Lautapeli-illassa oli hyvä meno ja saunavuorot
toimi. Iso osa osallistujista osasi tiskata omat astiat ja siivota omia
jälkiään. Osa osallistujista valitti kovaan ääneen, että miksi heidän täytyy
siivota, eikö se ole tapsojen homma. Lisäksi, vaikka oli ilmoitettu
eventissä ja itse tapahtumassa, että tapahtuma päättyy 00.00, niin asiasta
tuli todella ikävään sävyyn Allalle palautetta. Keskustellaan asiasta. Kiril
toimi kevätkokouksen puheenjohtajana.

vii. Kirkkopuistopiknik
La 30.4. Kirkkopuistossa. Skumpat ja ruuat löysi paikalle, piknik tapahtui,
oli hyvä meno. Limsaa, hedelmiä ja glut. keksejä oli liikaa, ens kerralla ei
tartte niin paljon, muut ruuat meni. Organisoinnissa oli
kommunikaatiokatkoksia. Siivouksessa oli vain max. 6 hlö, suuri osa
kadonnut paikalta. Oli ja meni ja oli kivaa. Erika kertoo, että patongit ehti
hyvin paistaa ja niitä kannattaa ostaa vastaisuudessakin. Erika oli paikalla
koko ajan. Ollessaan yv-vastaavana viimeiset 4h oli tosi pitkät, koska oli
ollut aamusta hommissa. Ensi kerralla ei laiteta roudaajia yv-vastaaviksi
että kaikki saa breikkii. Mirva ja Jyri oli vähän ennen 11 varaamassa
Ynnän paikkaa, saivat hyvän paikan ja all was good. Sara tuo esille, että
eräs jäsen on usein todella humalassa tapahtumissa ja voi olla usealle
osallistujalle ahdistavaa, kun hän tuputtaa juomia. Hänenkin kanssaan
voisi keskustella.

viii. Harjupiknik
Su 1.5. Harjulla. Oli kivaa, onnistui hyvin. Loimun wokki oli menestys ja
usea tuli palauttamaan vappubingon ja suoritti sitä myös siellä. Voisi
jatkossakin bingo kestää vielä harjupiknikin ajan. Lippu ja pari pressua
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riitti. Vappubingomerkit on saapunut ja niiden jakamisesta pitää sopia.
Enni hoitaa jakamisen. Erika kysyy, onko roskaposti tarkistettu
bingosuoritusten osalta. Alla sanoo, että tarkistetaan. Jyri kommentoi, että
paikalla oli aika paljon vanhoja ynnäläisiä, jotka ei ollut kirkkopuistossa,
hauskaa. Erika kertoo että retkituoli oli harjulla turha.

b. Matlupesisturnaus
Vappupesisturnaus järjestetään to 12.5. klo 16, siirtyi tältä viikolta, koska
pelikentällä oli niin paljon lunta. Tästä syystä opinkiven saunan jatkot peruuntuu,
koska aikoja ei ollut enää toukokuulle. Toivotaan, että kenttä sulaa ensi viikoksi.
Matlutapsat peruivat saunan. Toivotaan, että sinne tulee porukkaa. Tapahtuman
yv-vastaava pitää selvittää, koska Enni on estynyt. Alla selvittää vklp aikana
pääseköö ja voi toimia silloin yv-vastaavana.

c. Beer Pong Olympics with ESN
Tänään klo 18 Tilialla. Ollut kommunikaatiovaikeuksia. Ehkä se siitä.

d. Kesätapaaminen
Sara löysi vaihtoehtoisen mökin Äänekoskella. Nio ehdottaa, että selvitellään
varausta 29.-31.7. ajalle. Juuso soittelee ja selvittelee. Juuso voi soittaa jo ASAP.
Perutaan Salmenkylä, jos käytännön asiat ok Äänekosken mökissä.

e. Muut
Allan kertaus tapsojen puolesta: Pohdimme tapsojen kanssa kaikkia
kompastuskiviä, mitä vapun aikana oli. Koemme, että näistä voisi pitää
esimerkiksi iltakoulun. Vapun aikana kävi useamman kerran tilanteita, jossa
hallituslaisen kanssa sovitaan asiasta ja asiaa ei kuitenkaa hoideta tai muutetaan
suunnitelmia ilmoittamatta mitään. Tämä aiheutti monia hämmennyksiä tapsoille
ja muille hallituslaisille. Lisäksi ennen vapun alkua muutama ihminen ilmoitti, että
ei halua osallistua vapun järjestämiseen vaan haluaa vain nauttia. Mielestämme
samalla tavalla kuin vujuilla tämänkin järjestämiseen olisi voinut osallistua
enemmän hallituslaisia, sillä koko hallitus on vastuussa. Näin summattuna
tapsoille tippui niskoille aivan liikaa hommaa ja tuntui monesti et sitä ei kukaan
arvostanu vaan oletti että näin pitääkin mennä. Erityisen suuri kiitos tosin Erikalle!
Atte ehdottaa, että budjetoidaan 5,54€ lisää Kostajaisiin. Nio kannattaa.
Budjetoidaan 5,54€ lisää Kostajaisiin. Nio ehdottaa, että budjetoidaan 3x269,33€
Kostajaisten lipunmyyntitulojen Matluosuuteen. Atte kannattaa. Budjetoidaan
3x269,33€ Kostajaisten lipunmyyntitulojen Matluosuuteen. Juuso ehdottaa, että
budjetoidaan 427,28€ Laskiaisen lipunmyyntitulojen Matluosuuteen. Alla
kannattaa. Budjetoidaan 427,28€ Laskiaisen lipunmyyntitulojen Matluosuuteen.
3MIOT oli ja meni. Jyri kysyy millon haalarimerkit tulee, ei tiedetä. Mirva kysyy
jakaako ravintolat merkit, Allan mukaan ei vaan ajit. Yhdistetään merkkien jako
muiden merkkien jakoon jos ne ehtivät siihen. Nio kysyy onko seuraavista
3MIOsta tieto, ei ole, Alla kertoo, että 3MIOT-vastaavat pitävät miittiä pian.
Pidetään 6 min kokoustauko, jatketaan 15.40.
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11. Liikunta
Atte kertoo, että Vivecan vuorot ja vuoro on poistettu nettisivuilta. Toukokuulle on järkätty
3 vuoroa ti 10.5. klo 20-21, ke 18.5. klo 18-19 ja ke 25.5. klo 18-19 Kampuksen kentällä.
Jos on intoa jäsenistöltä, niin Atte kyselee myös kesälle viikottaista jalisvuoroa. Aiemmin
pohdittu yksityisvuoro on jo loppunut, yksityishenkilön vuoron voi ottaa ajn vuoroksi (U2
ei voi varata aj, vaan pitää olla yksityishenkilö). Erika toteaa, että Joonaksella on pallot ja
liivit peleihin, Atte laittaa hänelle viestiä. Vuorojen pitää näkyä jossain ja asiasta infota.
Säpö ja insta ei riitä, pitää näkyä myös muualla koko ajan. Atte pohtinut liikuntakalenteria
sivuille syksyksi. FB on myös Ynnän liikuntaryhmä mihin voi laittaa.

12. Toimikunnat
a. Approtoimikunta

Tmk ei ole vielä kokoustanut, todnäk. kokoustaa viimeisen kerran ensi viikolla.

b. Muut
Ei muita tmk-asioita.

13. Sopoasiat
Erika kertoo, että yv-vastaavan tiedotetta on kirjoitettu ja esitelty hallitukselle. Tiedote
tulisi nettisivuille, säpöllä ja instaan. Hallituksen pahoinvointikysely olisi tulossa keväällä
ja Viltsun toivoma hyvinvointi-ilta. Viltsu ehdottaa iltakoulun ja hyvinvointi-illan
yhdistämistä, voi olla vaikea yhdistää sanoo Nio ja Sara. Iltakoulut, jotka pitää järjestää:
Sitsit, Vappu, Kostajaiset ja fuksiaiset (kemistien heittely kävyillä). Erika vielä jatkaa, että
yv-vastaavien ilmoittaminen eventtiin on unohtunut. Erikan mielestä yv-vastaava voisi
itse lisätä nimensä sinne. Nion mielestä tapsat voisi hoitaa, paitsi jos yv-vastaava
muuttuu. Saran mielestä, jos yv-vastaava on tiedossa ennen julkaisua, mutta
yv-vastaava voisi itse tarkistaa pari päivää ennen eventtiä, onko nimi eventissä. Alla on
samaa mieltä.
Sara toteaa, että koska kukaan ei kommentoi mitään, niin hän ja Erika oletettavasti tekee
täydellistä työtä.

14. Kopoasiat
Ei ole. Nio kommentoi, että fysiikan laitoksen OPS-uudistamisessa on kierros, jossa saa
äänestää.

15. KV-asiat
Beer Pong turnaus tulossa ja fukseista puhuttiin aiemmin. Nio on alkanut
luonnostelemaan KV-Suomi-Englanti-sanakirjaa sanastosta, jota käytetään paljon.
Luonnostelma löytyy drivestä. Nio päivittelee sitä, mutta toivoo, että muutkin
päivittelevät.

16. Kulttuuri
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Museoapprojen merkit haettu Jyyn toimistolla, n. 130 haettu, vielä ⅓ hakematta. Loput
merkit toimistolla, joita voi hakea, kun avain on paikalla. Nio katsoo syksyksi
Galleria-approja, lukupiiriä ja jotain neulomis/kutomishommaa.

17. Ympäristö
Ympäristövastaava ei paikalla, toivotaan, että hän pian pohtii hiilijalanjäljen selvittämistä.

18. Kehitysyhteistyö
Ei akuutisti mitään.

19. Yrityssuhteet
a. TEK

TEK sponssasi paljon, toivomusta tuli, että tulevaisuudessa voisi mainostaa
enemmän, kun TEK sponssaa. Alla kertoo, että TEKin saunassa joku
teekkarimies lupasi sponssia. Samulilla on yhteystiedot.

b. Muut
Webson kanssa on solmittu haalarisponssi 300€ eteen alas jompaan kumpaan
jalkaan. Sohwin kanssa on keskusteltu, kun jäsenedut ei toiminut ja Juuso käy
hakemassa uuden sopparin varmaan tänään. Jyri kysyy tequila-alennuksesta, ei
varmaan saatu (jäi pyytämättä buu).
Ynnämerch ollut myynnissä ja on vielä tämän viikon. Ei vielä selvillä paljon
mennyt.
ESCin soppariluonnokseen tullut kommentteja, vielä ehtii käydä lukemassa ja
kommentoimassa tämän vklp aikana.

20. Muiden sektorien kuulumiset
Mirva kertoo, että toiminta-avustushakemus on laitettu ja vieläpä ajoissa. Päätöstä ei ole
vielä tullut.
Nio kysyy zettleistä. Mirva vastaa, ei ole. Mirva kysyy latureista, ei ole, mutta on tilattu.
Niolla ollut vaikeuksia, ⅕.
Mirva kysyy VIP-korteista, ei ole. Tulee viestiä, kun ne tulee haettavaksi.

21. Edustukset
Ei ole.

22. Sauna
On näkynyt ProWabussa, on näkynyt vklp Kortepohjassa. Pörssi on rikkonut saunan
ovipumpun. Pitää selvitellä Kirililtä pitääkö korjata uudestaan.

23. Budjetoinnit
Nio ehdottaa, että jälkibudjetoidaan 14,97€ beer pong palloihin. Jyri kannattaa.
Jälkibudjetoidaan 14,97€ beer pong palloihin.
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24. Hankinnat
Mirva kommentoi, että pitää ostaa post it -lappuja, melkeen loppu. Juuso ehdottaa, että
hankitaan leipäkone. Erika ehdottaa myös leivänpaahdinta. Mirva ehdottaa, että
kysytään, voisiko TEK sponssaa leipäkoneen, johon liimataan TEK:in logo. Nio
kannattaa. TEK-vastaava huokaa syvään *sigh*.

25. META
Jyri kysyy mikä on yv-pinssien tilanne. Sopot vastaa, että Jyy hoitaa ja infoo sitten. Sara
kertoo, että ESCin jono oli kauhua. Nio ehdottaa, ettei mennä enää baariin, kun siellä on
normaaleja ihmisiä. Muut komppaa.

26. Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous syksyllä ellei tule tarvetta aiemmin.

27. Kokouksen päättäminen
Hallituksen puheenjohtaja Mirva Toivio päätti kokouksen kello 16.15.

Liitteet
1. Kokouksen 9/22 budjetoinnit

Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2022

Kokouksen puolesta

__________________________ _____________________________
Mirva Toivio Philson Aden
Puheenjohtaja Sihteeri


