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Yhdistyksen kevätkokous 23.6.2020 
Aika: klo 18:15 
Paikka: Puistokatu 5 A 14 
 

Läsnäololista: 
Fyysisesti: 

  

Markus Kulmala 
Onni Hinkkanen 
Tomi Haapamäki 
Sara Peltoluhta 
Miro Arvila 
Nea Marjavaara 
Kiril Sanasvuori 
 
Etänä: 
Miikael Saksman 
Milla Männikkö 
Erika Kannisto 
Reetta Koskelo 
Jyri Kohvakka 
Nio Piri 
Mikko Röyskö 
Noora Jokela 
Juho Siitari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
§1 Kokouksen avaus 
Avattiin kokous klo 18.15. 
 
§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
§3 Kokousvirkailijoiden valinta. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) 
pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa. 
Puheenjohtajaksi valittiin Markus Kulmala. Sihteeriksi valittiin Tomi Haapamäki. Päätettiin, että 
pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat samat henkilöt. Pöytäkirjantarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi valittiin Sara Peltoluhta ja Miro Arvila. 
 
§4 Edellisten vuoden toimintakertomus 
Siirrytään kohtaan §5. Kiril Sanasvuori esitti Ynnän toimintakertomuksen vuodelta 2019. 
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Hyväksytään toimintakertomus muutoksitta. Tarkat tiedot kertomuksesta liitteessä 1.  
 
§5 Tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
Tilikertomus: Onni Hinkkanen esitti tuloslaskelman ja taseen. Tarkat tiedot ja summat liitteessä 
2. Miikael Saksman ehdotti pontta: Tämän ponnen hyvksyessään yhdistyksen kevätkokous 
pyytää Ynnä ry:n selvittämään, milloin Kauppakadun approbaatturille veloissa näkyvät 1500€ 
voidaan todeta vanhentuneeksi ja tuomaan asia tiedoksi seuraavalle yhdistyksen kokoukelle 
tietoon. Pontta kannatetaan. Juho Siitari mainitsi, että ponnessa esitettyä asiaa olisi selvitetty 
aikaisemmin, mutta selvitettiin, että se ei haittaa nykyistä pontta. Siirrytään Ponnen 
äänestykseen. Suuntaa antavan käsiäänestyksen tulos: 12 puolesta, 1 vastaan ja 3 ei ottanut 
kantaa. Ponsi hyväksytään. Suljetaan kohta §5, ja siirrytään kohtaan §4. 
Toiminnantarkastajien lausunto: Liite lausunnosta oli kokouskutsussa. Miikael Saksman ja 
Sampo Syrjänen toimivat toiminnantarkastajina kaudelle 2019. Nio Piri kysyi tarkennusta 
kirjanpidosta. Onni vastasi, että kirjanpidoissa oli tapahtunut virhe, mutta tilanne saatiin 
ratkaistua. Hyväksytään toiminnantarkastus yksimielisesti. Tarkat tiedot toiminnantarkastuksesta 
liitteessä 3. 
 
§6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 
entiselle hallitukselle ja mahdollisille muille tilivelvollisille 
Jäävätään entinen hallitus fyysisesti paikalta, sekä etänä osallistuneet, joita asia koskee. 
Markus: Edellisten kohtien ja toiminnanlausunnon perusteella ei näe syytä, miksei tili- ja 
vastuuvapautta voisi myöntää. Juho Siitari esitti vastaehdotuksen, että lähetetään edellinen 
hallitus Siperiaan. Miikael Saksman nosti esille, että Juho Siitarin ehdotus ei ole laillinen. Täten 
ei kysytä Juho Siitarin ehdotukseen kannatusta. Myönnetään tili- ja vastuuvapaus entiselle 
hallitukselle ja muille mahdollisille osallisille. Tarkka lausunto liitteessä 3. 
Pidetään tauko kello 19.09, ja jatketaan kello 19.13.  
 
§7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
Markus ehdotti, että tässä kohdassa voitaisiin myös käsitellä ponsia. Hyväksytään. 
Ponsi: Tämän ponnen hyväksyessään Ynnä ry sitoutuu palkitsemaan vuoden luennoitsijoiden 
lisäksi ansioituneet opetusassistentit. Onni on muotoillut Ponnen, mutta Milla Koivuniemi ehdotti 
Pontta. Juho Siitari ehdotti myös, että henkilökuntaa voi yleisesti palkita. Mikko Röyskö mainitsi, 
että oikea termi palkitsettaville olisi tuntiopettaja. Ponsi sai kannatusta. Äänestetään Ponnen 
hyväksymisestä. Tulos: 16 kannatti hyväksymistä, 0 vastustamista, 0 tyhjää. Hyväksytään ponsi 
äänestystuloksen perusteella. Nio Piri huomautti, että ponnet esitetään niiden esitetyssä 
muodossa, vastattiin, että sanamuoto korjataan viimeisteltyyn pöytäkirjaan. Milla Männikkö 
huomautti, että äskeisessä äänestyksessä tuloksessa saattaa olla väärä tulos, ja johon Juho 
Siitari huomautti, että kyseessä on vain suuntaa antava äänestys. Tomi Haapamäki nosti esille, 
että etäosallistumisen mahdollistamisen voisi lisätä järjestyksen sääntöihin. Onni Hinkkanen 
vastasi, että asiaa ei voida käsitellä nytten, ja että se käsitellään syyskokouksessa. 

 
§8 Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja Markus Kulmala päätti kokouksen klo 19.32. 
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Liitteet 

1. Toimintakertomus 2019 
2. Tilinpäätös 2019 
3. Toiminnantarkastajien lausunto 

 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Markus Kulmala Tomi Haapamäki 
Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 
__________________________ ______________________________ 
Miro Arvila Sara Peltoluhta 
1. pöytäkirjantarkastaja 2. pöytäkirjantarkastaja 


