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Paikka Tampereen yliopisto Pinni A3107 & Zoom  
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1. Kokouksen avaus 

 

- Kokous avattiin ajassa 17.03. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Yhdistyksen säännöt 15 §: Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettavat vähintään 6 päivää 

aikaisemmin yhdistyksen internet-sivuilla. Yhdistyksen säännöt 16 §: Yhdistyksen kokous on 

päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu. 

 

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

 

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (3) sekä ääntenlaskijoiden 

(2) valitseminen. 
 

• Puheenjohtajaksi valittiin Anastasiia Antokhina 

• Sihteeriksi valittiin Mikaela Jalanne 

• Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Akseli Tiensuu ja Petra Pohjonen sekä Anastasiia 

Antokhina 

• Ääntenlaskijoiksi valittiin Henna Koskelainen ja Mikaela Jalanne 

 

4. Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen  

Yhdistyksen säännöt 13 §: Yhdistyksen kokous voi myöntää yhdistyksen kokouksessa 

läsnäolo- ja puheoikeuden yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle. 

 

5. Esityslistan hyväksyminen 



 

- Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

6. Vuoden 2021 toimintakertomuksen hyväksyminen 

 

Esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2021 löytyy liitteestä 1. Hallitus antaa esityksensä 

vuoden 2021 toimintakertomuksen hyväksymisestä kokouksessa. 

 

- Toimintakertomus hyväksytään. 
 

7. Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen 

 

Esitys tilinpäätökseksi vuodelta 2021 löytyy liitteestä 2. Hallitus antaa esityksensä vuoden 

2021 tilinpäätöksen hyväksymisestä. 

 

- Henkilö Pietari Kokko saapui kokoukseen klo 17.18. 

- Tilinpäätös hyväksytään. 
 

8. Toiminnantarkastuskertomus (liite 3) 

 

- Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta toimintasuunnitelmaa noudatettu. 

- Haastavasta vuodesta huolimatta jäsenhankinta on onnistunut hyvin. 

- Talous on tasapainottunut viime vuosina hyvin. Varainhankinta onnistunut erinomaisesti. 

- Kiinnitetty huomiota pöytäkirjojen päätösten kirjausperusteluihin ja näitä voisi jatkaa. 

- Kehitysehdotukseksi tapahtumien yms. budjetointien tarkentaminen pöytäkirjaan kokousten 

yhteydessä. 

 

9. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2021 hallitukselle 

Hallitus antaa esityksensä vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2021 tilivelvollisille 

kokouksessa. 

- Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle 2021. 
 

10. Muut esille nousevat asiat  

 

- Keskustelua 25.4. Aarrejahti & Chill -tapahtuman budjetista. 

- Keskustelua kevään 2022 jäljellä olevista tapahtumista. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

 

- Kokous päätettiin ajassa 17.38. 

 

 

 



Tampereella 14.4.2022 

 

 

____________________________________ ________________________________________ 

Anastasiia Antokhina   Mikaela Jalanne 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

____________________________________ ________________________________________ 

Akseli Tiensuu   Petra Pohjonen 

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 

 

 


