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Hallituksen kokous 9/2020  
Aika: 25.4. 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 
Reetta Koskelo 
Noora Jokela 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

- 
x  
x 
x 
- 
x 
x 
x 
x 
x 
x (Saapui kohdassa 9l) 
x 
- 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen 
Hallituksen ulkopuolinen jäsen (Saapui kohdassa 
9m) 

 
1. Kokouksen avaus 

Hallituksen varapuheenjohtaja Niko Kankkonen avasi kokouksen ajassa 14.15. 
  

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

3. Sihteerin valinta 
Valitaan tähän erinomaiseen lauantaipäivään sihteeriksi Tomi Haapamäki. 
 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään PK 8/20 ilman muutoksia. 
 

5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään esityslista seuraavilla muutoksilla: 
Lisätään kohdat 8l) kesätapaaminen ja 9m) JYY:n ja JAMKO:n vapputapahtumat. 
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6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Rip netti. Kaikkia väsyttää. Jyri utelee ihmisten serpentiinin tarpeita. Kankkosella on 
erittäin hyvä (pahoinvoinnin) olo. 
 

7. Sektorien kuulumiset 
Rahis ei ole käynyt toimistolla viime kokouksen jälkeen, ei tietoa, että onko erääntyviä 
laskuja. 
Ympäristövaliokunnalta tulossa ainejärjestöjen ympäristöstrategiatapaaminen. 
Kehyvaliokunnan kokous tulossa ensi viikolla, Nio yrittää osallistua. 
Nettisivut pyörii osittain. 
 

8. Tapahtumat 
a. Etäkaraoke 

Pidettiin Discordissa aikoinaan. Alunperin Zoomissa ideana pitää, mutta siirrettiin 
discordiin. Laulun aikana streamattiin videota, jonka kautta laulettiin. Porukkaa oli 
melko vähästi. 
 

b. Etäsitsit 
Pidettiin viime perjantaina. Onnistui hyvin ja Zoomissa järjestettynä tapahtuma. 
Zoomissa käsi pystyyn kun halusi puheenvuoropyynnön. Pystyy mykistämään 
muita puheenvuorojakelua varten. 
 

c. Haalarimerkkien ompelu 
Ei hirveästi porukkaa, mutta yleinen määrä ompelua varten. 
 

d. Etätarot 
Onnistui hyvin. Pidettiin 21.4. Discordissa. Nea jakoi pöytään kortteja ja sen 
mukaan pelattiin.  
 

e. Etäbeerbong 
Pidettiin torstaina. Onnistui vallan mainiosti. Pelin idea etänä kymmennen mukia 
ja webbikamera kuvaamassa niitä. Normaalin beer pongin tavoin heitettiin omiin 
kuppeihin, jolloin vastustaja juo kuppinsa. Osallistujia vähähkösti, mutta katsojia 
muutamia. 
 

f. Etätrivialpursuit 
Huomenna Discordissa kello 14 eteenpäin samaan tapaan kuin etätarot. 
 

g. Etävappusitsit 
Samat kuviot kuin aiemmin. Pidetään maanantaina ja alkaa kello 17, päättyy 
kello 22. Toastit vaihtoon samalla periaatteella. 
 

h. Etäwappukaraoke 
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Samat kuviot kuin aiemmin. Aloitetaan tiistaina kello 19 Discordissa.  
 

i. Etäwapbubileet 
Keskiviikkona. Teemana vappuasuun pukeutuminen. Aloitetaan kello 17, 
loppumisaikaa ei määrätty. Tapahtuu Zoomissa ja tapahtumassa on pieniä 
aktiviteetteja mitä tehdään. 
 

j. Etäpiknik Kirkkopuistossa 
Torstaina. Kello 13 eteenpäin Zoomissa. Voi asettaa virtuaaliseksi taustakuvaksi 
Kirkkopuiston, jotta voi olla hengessä mukana. Piknik herkut mukaan. 
 

k. Lakkibileet 
Vappupäivänä pidetään kello 11 eteenpäin Zoomissa. Testaillaan lähipäivinä, 
että miten Discordin video-ominaisuus toimii verrattuna Zoomiin. 
 

l. Kesätapaaminen 
Yleensä pidetty Heinäkuun lopussa. Ei fyysisesti järjestettyä tapahtumaa, mutta 
pidetään mahdollisesti samanvertainen tapahtuma etänä. Keskustellaan 
tapahtumasta tulevissa kokouksissa. 
 

m. JYY:n ja JAMKO:n vapputapahtumat 
Etähommia porukalla, luultavasti 30. päivä, kuten JYY:n vappuasukisa 
(osallistumisen takaraja 28.4). Järjestetään eri sarjoja, kuten eniten 
panostautuneet, ryhmä (ainejärjestö), perhe, paras puku. Sarjoissa on muhkeat 
palkinnot ja osallistuminen tapahtuu Instagramissa tagaamalla tietyt hashtagit 
kuvaan. Tiedotetaan jäsenistöä ryhmäkilpailusta. Myös JYY:n vappulähetys 
YouTubessa, Minna Canthin lakitus YouTubessa ja Muuan mies keikkaa 
YouTubessa.  

 
9. Sopoasiat 

a) Etäsopokahvit 
On ollut viime halkon jälkeen. Puhuttiin viimeksi ruuasta, jonka seurauksena 
kaikki menivät tekemään pizzaa sopokahvien jälkeen. Pidetään taas ensi viikon 
lauantaina sopokahvit. 
 

10. Sähköinen fuksipassi 
Syrinxillä oli syksynä sähköinen fuksipassi, ja nyt Syrinx on kysynyt sähköisen 
fuksipassin ostosta hinnalla 2€/passi. Ei lähetä maksamaan fuksipassista, mutta 
väsätään ehkä itse. Mikko tutkii sähköisen fuksipassin järjestämistä. 
 

11. Budjetoinnit 
Ei ole.  
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12. META 
Approtoimikunnan viimeisessä kokouksessa mietittiin, että saako toimikunnanjäsenet 
impromerkin vaivoistaan. Kannatetaan. Rip JyrkiBot. Rip InspiroBot. Röysköllä ei ollut 
metaa. 
 

13. Seuraava kokous 
Pidetään seuraava kokous 5.5. kello 14.15. 
 

14. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen varapuheenjohtaja Niko Kankkonen päätti kokouksen lyömällä päätään 
pöytään kello 15.06. 

 
Liitteet 

1. Kokouksen 9/20 budjetoinnit 
 
 
 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2020 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Niko Kankkonen Tomi Haapamäki 
Varapuheenjohtaja Sihteeri 


