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Hallituksen kokous 8/2020  
Aika: 6.4 klo 14.15 
Paikka: Ynnän Discord 
 
 

Hallitus:  Läsnä: 

Onni Hinkkkanen 
Tomi Haapamäki 
Miro Arvila 
Niko Kankkonen 
Erika Kannisto 
Lauri Kauhanen 
Jyri Kohvakka 
Mikko Lanki 
Milla Männikkö 
Sara Peltoluhta 
Nio Piri 
Lauri Ruuttunen 
Mikko Röyskö 
Mirva Toivio 
Juho Reiman 
Tuomo Huttu 
Juho Siitari 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x 
x  
x (saapui kohdassa 5) 
x (saapui kohdassa 6) 
x 
x 
x 
- 
x 
x (Saapui kohdassa 5) 
x 
x 
x 
x 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen (saapui kohdassa 
11) 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen (saapui kohdassa 
12) 

 
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 Tomi Haapamäki, koska kukaan ei vastustanut. 
 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään PK 7/20 muutoksitta. 
 

5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla: 
Lisätään: 9: tapahtumat ja 10: budjetoinnit 
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6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 

Nio ei tiedä, että onko hiiressä hiekkaa, sillä se natisee. “Oispa loma” - Kankkonen. 
Sihteeri ei pidä discordin välityksellä saapuvasta sekavuudesta. 

 
 

7. Sektorien kuulumiset 
Onni on vastannut kahteen sähköpostiin, ollut hiljaista kopon suhteen. 
Ympäristövaliokunta: Ympäristökivaa karanteenissa: Mahdollisesti Instassa esittelyjä 
hallitukselta, että mitä voi tehdä karanteenissa tai dokkarien katsomista?  
Kehyvaliokunta: Kultainen kunniakirja vuodelle 2019 verenluovutuksesta. 33 luovutusta 
yhteensä.  
Rahis asioistaan tasalla. 
Hyvyvaliokunta: YTHS-yhteyshenkilö kertomassa asioista. Habbohotellit ja discordit 
pitämässä yhteyttä ihmisiin karanteenissa. 
Kankkosen Ynnän driven putsaus vielä vähän kesken. 
Jyrki on juuri päivittyneen tiedon mukaan elossa. Varret ovat hyvässä kasvussa. 
Sopokahveja kaksi kipaletta viime lauantaina ja sitä edeltävänä. Hyvin porukkaa 
kertomassa omista ongelmistaan. Jälkimmäisellä kerralla ei niin paljoa porukkaa. 
Mahdollisesti seuraavat sopokahvit kahden viikon päästä.  
Casio allekirjoitus kunnossa. Muita soppareita ei haeta tilanteen takia keskustasta. 
Murata haluaa vähintään yhden excun. 
Some: Mirva haluaa yksinoikeuden katsoa Ynnän Instagram tilillä muiden ainejärjestöjen 
Instagram storyja. Mirva on seuraillut muiden ainejärjestöjen storeja ja julkaisuja 
toiveissa löytää hyviä tärppejä Ynnän etätoiminnan kehittämiseen.  
 

8. Sähköpostiäänestysten tulokset 
Kaksi sähköpostiäänestystä: 
 
Budjetoidaan 162.19€ Ynnän nettisivujen webhotellin maksuun. 
Hyväksytään vuoden 2019 toimintakertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.  

 
9. Tapahtumat 

Escin varaukset keväälle 2021: 
27.1 Sitsit (vujuviikko) 
17.2 Laskiaisen jatkot 
10.3 Sitsit 
7.4 Ynnän appro (edeltävä viikko pääsiäisviikko) 
21.4. Wappuetkot 
Etätapahtumia mahdollisesti nyt keväälle: 
“Wanit” 9.4. (Etälanit)  
Etäkaraoke 14.4. 
Tulossa: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wKP-V2SS-KjsRN0wV9s-pRAM0Q_DLZno
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3.9 Syyskauden avajaiset 
 
Muita ideoita: Discord-sitsit, Ynnän sisäinen (tai miksei muidenkin kanssa) peliturnaus. 
 

10. Budjetoinnit 
(Jälki)budjetoidaan 1322,50€ sitseihin, hyväksytään.  
 

11. Hallituksen kokoonpano 
Lanki ei pysty jatkamaan henkilökohtaisista syistä hallituksessa. Eli nyt vain 13 jäsentä. 
Ei lähdetä täyttämään Lankin rooleja tähän hätään tilanteen takia. Syksyllä voidaan 
katsoa asiaa uudestaan.  

 
12. Kevätkokous 

Oli suunniteltu pidettäväksi 22.4. Pystytään järjestämään tilanteesta huolimatta, mutta 
pitää olla fyysisesti läsnä, eikä etäosallistuminen ole mahdollista meidän sääntöjen takia. 
Etäosallistumisen mahdollisuus pitäisi lisätä sääntöihin. 
Milla ehdottaa, että ei pidetä kevätkokousta kunnes poikkeustilanne on ohi. Ei tullut 
vastaehdotuksia, ja koska Millan ehdotusta kannatettiin, niin pidetään kevätkokous 
myöhemmin. Päätetään päivämäärä myöhemmin. Onni tiedottaa jäsenistölle 
kevätkokouksesta. 

 
13. META 

Lauri Ruuttunen voisi pitää hallitusesittelyn? Karanteeniesittely hallitukselle. Röysköllä oli 
metaa. Eilen mätäkkä meni hyvin. Fetan (ei se ruoka) puute ei miellyttänyt Millaa. Mirva 
tehosti ainejärjestövakoilutoimiaan ja seurasi (43) ainejärjestöjä ja kiltoja jopa 
henkilökohtaisella käyttäjällään. 
 

14. Seuraava kokous 
Pidetään seuraava kokous sitten kun tuntuu siltä. 
 

15. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Onni Hinkkanen päätti kokouksen kello 15.05. 

 
Liitteet 

1. Kokouksen 8/20 budjetoinnit 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2020 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Onni Hinkkanen Tomi Haapamäki 
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Puheenjohtaja Sihteeri 


