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Hallituksen kokous 10/2020  
Aika: 5.5. kello 14.15 
Paikka: Ynnän Discord 
 
 

Hallitus:  Läsnä: 

Onni Hinkkkanen 
Tomi Haapamäki 
Miro Arvila 
Niko Kankkonen 
Erika Kannisto 
Lauri Kauhanen 
Jyri Kohvakka 
Milla Männikkö 
Sara Peltoluhta 
Nio Piri 
Lauri Ruuttunen 
Mikko Röyskö 
Mirva Toivio 
Juho Reiman 
Laura Miettinen 
 
Nea Marjavaara 
 
Noora Jokela 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
- 
- 
x 
- 
x 
- 
- 
x 
x (Saapui kohdassa 8a) 
x 
x 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen (Poistui kohdassa 
8g) 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen (Poistui kohdassa 
9a, palasi kohdassa 12) 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen (Saapui kohdassa 
8c) 

 
1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen avasi kokouksen ajassa 14.15. 
  

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

3. Sihteerin valinta 
Valitaan sihteeriksi juuri herännyt Tomi Haapamäki. 
 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään PK 9/20 muutoksitta. 
 

5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään esityslista muutoksitta. 



 
 
Ynnä ry, hallituksen kokous 10/2020 2/4 

 
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 

Nea Marjavaara vaikeuttaa sihteerin työtä huomattavasti. Ulkona on hyvä keli. Ulkona on 
kesä. Onni kävi uimassa ensimmäistä kertaa tähän vuoteen ja totesi, että vesi on hiukan 
kylmää. Kontaktiopetuksen jatkuminen ahdistaa Neaa. Onnin mukaan Movin 
tiedottaminen on erittäin kryptistä. 
 

7. Sektorien kuulumiset 
Rahastonhoitaja ei ole tietoinen erääntyviä laskujen olemassaolosta. Nettisivut pyörivät.  
 

8. Tapahtumat 
a. Etätrivialpursuit 

Etänä järjestettynä toimi hyvin, Mirvalla oli pelilauta ja kuvasi discordin 
välityksellä lautaa. Peli kesti kahdeksan tuntia. Viimeiset tunnit pelattiin 
helpotetuilla säännöillä. 
 

b. Etävappusitsit 
Meni hyvin. Laulettiin testamentin jokaikinen säkeistö ja STYROL:in ulkopuolelta 
tusinoittain säkeistöjä lisää. Lisäsäkeistöt ovat tallessa. Toastien vaihtuminen 
osallistui hyvin, osallistujia olisi voinut olla enemmän. 
 

c. Etäwappukaraoke 
Huomattavasti enemmän porukkaa. Pidettiin discordin välityksellä. Jyri ja Miksu 
pääsivät vauhtiin tällä kertaa. Zoomissa toimii useamman henkilön tapahtumat 
paremmin kuin Discordissa, sillä Discordin äänenlaatu heikkenee huomattavasti, 
kun monta ihmistä puhuu yhtä aikaa. 
 

d. Etäwapbubileet 
Oli keskiviikkona. Konsepti ei ollut maailman toimivin ja osallistujia oli 
vaihtelevasti. Reimanilla tuli sellainen tunne, että tapahtuma oli pakotettu, eli 
tapahtuma järjestettäisiin, koska pitäisi järjestää tapahtumia. Jyri: Osallistuminen 
aktiviteetteihin oli vähäistä varsinkin lopussa. Still-kuvat ja tietovisa kiinnosti 
kuitenkin. Tapahtuma lopetettiin etuajassa kello 20.  
 

e. Etäpiknik Kirkkopuistossa 
Saatiin tuntumaan piknikiltä videoyhteyksellä. Osalla oli kirkkopuisto taustaksi 
asetettuna Zoomissa.  
 

f. Lakkibileet 
Palauttava tapahtuma. Kiitoksia tuli jäsenistöltä etätapahtumien järjestelyistä. Ei 
mitään erikoista tapahtumaa. 
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g. Kevätkokous 
Ei ole vielä tullut etänä järjestämisestä lisäinformaatiota. Säännöissä ei ole 
kohtaa, millä sallittaisiin etäosallistuminen. Vaikka saadaan lain puitteissa 
järjestää, niin järjestetään kokous etänä.  
 

h. Kesätapaaminen 
Järjestetään, jos mahdollista. Seurataan tilannetta, että miten nykyinen tilanne 
kehittyy ennen järjestämistä.  
 

9. Sopoasiat 
a. Etäsopokahvit 

Viime lauantaina ei pidetty sopokahveja. Nea ehdotti, että kesäajan 
toimeentulosta voisi kirjoittaa tiedotteen Mikon ja Saran toimesta. Seuraavalle 
lauantaille sopokahveja ei olla sovittu.  
 

10. Kopoasiat 
a. Etäopiskelukysely 

Pekan kommentin jälkeen viimeiset muokkaukset tehty, ja kokouksen jälkeen 
lähdössä jakeluun. Kysely on auki ensi tiistaihin asti.  
 

11. Budjetoinnit 
Ei ole. 

 
12. META 

Niolla tentti huomenna, eikä Nio jaksa lukea siihen. Escin sopparia uusimaan. Noora 
odottelee jännityksellä, että pääseekö läpi tentistä. Jyrki on elossa juuri tulleen tiedon 
mukaan. Mikko ilmoittaa suoritusmerkinnän puuttumisesta asianomaiselle. Röysköllä oli 
hyvin hienoa metaa.  
 

13. Seuraava kokous 
Doodletaan seuraavan kokouksen ajankohta.  
 

14. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen päätti kokouksen hakkaamalla veitsellä 
ikkunaa kello 15.03 

 
Liitteet 

1. Kokouksen 10/20 budjetoinnit 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2020 
 
Kokouksen puolesta 
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__________________________ _____________________________ 
Onni Hinkkanen Tomi Haapamäki 
Puheenjohtaja Sihteeri 


