
ILTAKOULU RY          PÖYTÄKIRJA 
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
 
Paikka: Linna K110 (Muutettu 14.3. paikkaan TOAS Ilmari) 
Aika: maanantai 16.3.2020 kello 09.00 
 
1. Kokouksen avaaminen  
Avataan kokous klo 09.06 
 
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 
Ehdotetaan kokouksen puheenjohtajaksi Aleksi Niemeä. Aleksi Niemi on käytettävissä. Valitaan kokouksen 
puheenjohtajaksi Aleksi Niemi.  
 
3. Kokouksen sihteerin valinta 
Ehdotetaan kokouksen sihteeriksi Nea Lundbergia. Nea Lundberg on käytettävissä. Valitaan kokouksen 
sihteeriksi Nea Lundberg.  
 
4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta 
Ehdotetaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Eero Heikkilää ja Pauli Haahtia. Eero Heikkilä ja 
Pauli Haahti ovat käytettävissä. Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Eero 
Heikkilä ja Pauli Haahti.   
 
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa. 
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) 
päivää ennen kokousta Politologit-sähköpostilistalle. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Malviina Heinä huomauttaa, että kokoustilaan on tullut muutos, eikä vastaa kokouskutsussa ilmoitettua 
paikkaa. 
 
6. Kokouksen työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen 
Vaihdetaan kohtien 8. Yhdenvertaisuussuunnitelman täydentäminen ja 9. Häirintätapausmenettely paikkoja 
keskenään selkeyden vuoksi. Siirretään kohdat 14. Toimikauden 2018 tilinpäätöksen, taseen, 
toimintakalenterin ja toimintakertomuksen esittely, 15. Toiminnantarkastajien lausunnon esittely ja 16. 
Tilinpäätöksen, taseen, toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2018 
hallitukselle, kohdan 7. Ilmoitusasiat jälkeen. Korjataan kohdista 8. ja 10. väärä vuosiluku. Hyväksytään 
kokouksen työjärjestys ja esityslista. 
  
7. Ilmoitusasiat 
Syyskokouksessa 2019 tehty sääntömuutos koskien §3 Jäsenet ei mennyt läpi PRH:lla. PRH:lta on tullut 
korjauskehotus.  
 
8. Toimintakauden 2019 tilinpäätöksen, taseen, toimintakalenterin ja toimintakertomuksen esittely 
Samuel Jokela esittelee vuoden 2019 hallituksen toimittaman tilinpäätöksen, taseen, toimintakalenterin ja 
toimintakertomuksen. Karoliina Vaakanaisen huomio siitä, että tulevaisuudessa toimintakertomuksessa ei 
toistettaisi toimintakalenteria uudelleen, vaan siinä verrattaisiin hallituksen toimintaa Iltakoulun 
toimintasuunnitelmaan, jatkuvan toiminnankuvaukseen ja Iltakoulun kannattamiin arvoihin. Näin 
vältyttäisiin turhalta toistolta ja karsittaisiin dokumenttien pituutta. Joakim Vigeliuksen huomio siitä, miten 
vuoden 2018 hallitus valtuutti seuraavan hallituksen konsultoimaan asiantuntijoita ja järjestämään jäsenille 
avoimia keskustelutilaisuuksia liittyen, syyskokouksessa 2018 yhdenvertaisuussuunnitelmaan tehtyyn 
feminismilisäykseen. Näitä ei kuitenkaan tehty syyskokoukseen 2019 mennessä. Samuel Jokela kertoo, että 
Mikko Lahtisen kanssa käytiin yksi keskustelu aiheesta, mutta muuten syksyllä tähän ei valitettavasti ollut 
aikaa. Karoliina Vaakanaisen huomio siitä, että vaikka viime vuoden tapahtumat olivat onnistuneita ja 
monipuolisia, niitä oli määrällisesti liikaa. Hallitus 2020 on ottanut tämän huomioon toiminnassaan. Arttu 
Rintanen huomauttaa, että toimintakertomuksessa on virhe koskien Antilehteä. Karoliina Vaakanainen 
ehdottaa, että hallitus 2019 poistuu paikalta viimeistään kohdassa 10. Kannatetaan ehdotusta.  



 
9. Toiminnantarkastajien lausunnon esittely 
Yleisesti Iltakoulun hallintoa on hoidettu hyvin, mutta kirjanpidon hoidossa oli vuonna 2019 huomattavia 
puutteita. Isoin ongelma on se, että puutteellisesti täytettyjä kulukorvauslomakkeita oli hyväksytty. Puutteita 
on esiintynyt koko vuoden. Taseita puuttuu noin 6 580 euron edestä. Toiminnantarkastajat Yeti Kakko ja 
Juho Matinlauri eivät siis puolla vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2019 hallitukselle. Vuoden 2020 
hallitusta on neuvottu hallinnosta ja kirjanpidosta sekä uusi kulukorvauslomake on luotu.   
 
Hallitus 2019 (Arttu, Juulia, Karoliina, Samuel) poistuvat klo 10.08 
 
10. Tilinpäätöksen ja taseen vahvistaminen, toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden 

myöntäminen vuoden 2019 hallitukselle 
Malviina Heinä ehdottaa, että jätetään tilinpäätös ja tase vahvistamatta. Hyväksytään ehdotus yksinkertaisella 
enemmistöllä. Vastuuvapautta ei myönnetä, koska tilinpäätöstä ja tasetta ei vahvistettu. Järjestetään 
ylimääräinen yhdistyksen kokous, jossa asiasta voidaan äänestää uudelleen. Hallituksella 2019 on 
ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen asti aikaa toimittaa puuttuvat tositteet.  
 
Hallitus 2019 (Arttu, Juulia, Karoliina, Samuel) saapuvat klo 10.19 
 
11. Häirintätapausmenettely 
Syyskokouksessa 2019 valtuutettiin hallitus 2020 luomaan häirintätapausten menettelyohje. Ohjeen on 
luonut häirintätyöryhmä, johon kuuluu yhdenvertaisuusvastaava sekä hallituksesta valittu 
yhdenvertaisuustoimija. Häirintätapausmenettelystä on pidetty kaksi jäsenistölle avointa palaveria, 
konsultoitu TREY:n häirintäyhdyshenkilöitä sekä lakiasiantuntijaa. IK-aktiivit Facebook-ryhmässä on myös 
pyydetty kommentteja jäsenistöltä. Dokumentin tarkoituksena on esittää, miten Iltakoulu ry menettelee 
häirintätapauksissa. Dokumentti sisältää ohjeet häirintätapausten ilmoittamiselle, tapausten käsittelykulun 
ainejärjestössä sekä toimenpiteet. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että hyväksytään häirintätapausten 
menettelyohje kokonaisuudessaan. Hyväksytään ehdotus. 
 
12. Yhdenvertaisuussuunnitelman täydentäminen 
Tarkoituksena on muuttaa yhdenvertaisuussuunnitelman sisältöä niin, että se ei ole ristiriidassa 
häirintätapausten menettelyohjeen kanssa.  
 
Esitetään, että muutetaan kohta ”Kiusaamis- ja häirintätapaukset tulee viedä eteenpäin Iltakoulu ry:n 
hallitukselle.”, muotoon ”Kiusaamis- ja häirintätapaukset tulee viedä eteenpäin Iltakoulu ry:n 
häirintätyöryhmälle.”. 
 
 Aleksi Niemi ehdottaa, että hyväksytään muutokset yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Hyväksytään ehdotus. 
 
13. Varainhankintasuunnitelman täydentäminen 
Iltakoulun varainhankintasuunnitelmaa halutaan täydentää, jotta voidaan mahdollistaa sijoitustoiminnan 
aloittaminen. POP-pankin lakimiestä konsultoidessa tuli ilmi, että yhdistykset eivät saisi harjoittaa sellaista 
elinkeinoa, mistä yhdistyksen säännöissä ei ole mainittu. Sääntömuutosta ei kuitenkaan kannata tehdä, sillä 
varainhankintasuunnitelma on tehty vain vuoteen 2022 asti kokeiluhengessä. Sääntömuutosta ei kuitenkaan 
vielä tarvitse tehdä, jos pystytään osoittamaan, että varallisuuden kerryttäminen tehdään yhdistyksen 
toimintaa ja tapahtumia varten. Tällä muutoksella sidottaisiin sijoitustoiminta Iltakoulun toiminnan 
tukemiseen. Jos kuitenkin sijoitustoimintaa halutaan jatkaa vuoden 2022 jälkeenkin, voidaan sääntömuutos 
mahdollisesti tehdä. 
 
Iltakoulun varainhankintasuunnitelma kohta 1) Sijoitustoiminta 

 
”Ehdotan tässä varainhankintasuunnitelmassa, että Iltakoulu siirtää vuonna 2020 
alkupääomaksi kolmetuhatta (3000) euroa sijoitustoimintaan. Sijoitettava summa 
hajautetaan ajallisesti. Tämän lisäksi suosittelen, että Iltakoulu siirtää jatkossa 
mahdollisuuksien mukaan tietyn vuosittaisen summan sijoitustoimintaan. Vuoden 



2020 summaksi ehdotan viisisataa (500) euroa kalenterivuodessa. Tätä toimintaa 
jatketaan ainakin kolmen vuoden ajan vuoteen 2022 asti, jolloin syyskokous päättää 
sijoitustoiminnan jatkosta ja jo säästettyjen rahojen käytöstä. Hätätapauksessa rahat 
voidaan hallituksen päätöksellä nostaa takaisin aikaisemmin.” 

 
Lauri Seppä ehdottaa, että täydennetään varainhankitasuunnitelmaa seuraavalla lisäyksellä: 
”Sijoitustoiminta tulee aluksi olemaan vuoteen 2022 asti kokeilu varallisuuden 
kerryttämiseksi tapahtumien järjestämiseen, ja jäsenistölle tarjottavien etujen 
kehittämiseksi. Kokeilun jälkeen tulee tehdä päätös sijoitustoiminnan tulevaisuudesta. 
Jos sijoitustoimintaa halutaan jatkaa kokeilun jälkeen, tulee uuden 
varainhankintasuunnitelman yhteydessä pohtia yhdistyksen sääntöihin 
sijoitustoiminnan lisäämistä varallisuuden kerryttämiseksi.” 

 
Hyväksytään ehdotus. 

 
Yeti poistui klo 10.37 

 
14. Jäsenrekisteri 
Ehdotetaan muutoksia olemassa olevaan jäsenrekisteriin. Syksystä 2020 alkaen jäsenrekisteri tulee 
sisällyttämään seuraavat tiedot Iltakoulu ry:n jäsenistä: etu- ja sukunimen, sähköpostiosoitteen, opintojen 
aloitusvuoden ja kotipaikkakunnan. Syksystä 2020 alkaen jäseneksi liitytään myös erillisen lomakkeen 
kautta, joka sisältää edellisten tietojen lisäksi vapaaehtoisen selvennyskohdan sekä sitoutumisen 
jäsenmaksun (25 euroa) maksamiseen kolmenkymmenen (30) päivän sisällä jäseneksi liittymisestä. Hallitus 
velvoitetaan myös luomaan Iltakoulun nettisivuille jäsenrekisterin tietosuojaselosteen syyskokoukseen 2020 
mennessä. Nettisivuille lisätään myös maininta jäsenrekisteristä sekä linkki jäseneksi liittymislomakkeeseen. 
Muutokset jäsenrekisteriin tehdään siksi, että tulevaisuudessa jäsenrekisteriä olisi helpompi hallinnoida sekä 
pitää ajantasaisena. Hyväksytään muutokset jäsenrekisteriin.  
 
15. Sääntömääräinen jäsenten erottaminen 
Nea Lundberg ehdottaa, että ei eroteta jäseniä kevätkokouksessa 2020, vaan velvoitetaan hallitus erottamaan 
jäseniä syyskokouksessa 2020. Hyväksytään ehdotus 
 
16. Keskustelukohta, valmistelevat sääntömuutokset 

a) Iltakoulun pykälän seitsemän (7) ”Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen” ja pykälä yhdeksän (9) 
”Syys- ja kevätkokous” yhtenäistäminen 
Keskustellaan siitä, pitäisikö sääntöjen §9 irrallinen lause ” Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada 
jonkin asian yhdistyksen syys- tai kevätkokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti 
ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.” sisällyttää §7 
Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen. Sääntömuutokset ja konkreettiset ehdotukset pitäisi tuoda 
hallituksen tietoisuuteen ennen kokouskutsun lähettämistä. Näin hallituksella on hyvin aikaa 
paneutua ehdotuksiin. Ehdotukset ja sääntömuutokset tulee esittää Iltakoulun hallitukselle 
kirjallisena dokumenttina joko sähköisesti tai fyysisenä kopiona. Hallituksen esitykset tulisi laittaa 
kommenttikierrokselle seitsemän päivää ennen kokouskutsun lähettämistä. Muutosehdotukset on 
mahdollista tuoda esille myös kokouksessa. Hallitus voi linjata, että muutosehdotukset tulisi esittää 
ennen kokouskutsun lähettämistä, mutta se ei kiellä niiden esittämistä myös kokouksessa. Kirjalliset 
ehdotukset helpottavat kokouksen kulkua. Pysyvän työjärjestyksen päivittäminen tulisi tehdä. 
Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että hallitus tekee §7 ja §9 yhtenäistämisestä 
sääntömuutosehdotuksen syyskokoukseen, ja että asiasta pidetään jäsenistölle avoimia 
keskustelutilaisuuksia ja konsultoidaan TREY:n järjestöasiantuntijaa sekä lakiasiantuntijaa asiasta. 
Hyväksytään ehdotus. 

 
b) Iltakoulun pykälä kolme (3) ”Jäsenet” muuttaminen 

Keskustellaan asiasta lisää kohdassa 17. Muut esille tulevat asiat.  
 
c) Iltakoulun pykälä yhdeksän (9) ”Syys- ja kevätkokous” muokkaaminen mainittujen dokumenttien 



osalta 
Pohditaan, muutetaanko sääntöjen §9 Syys- ja kevätkokous, niin että syyskokouksessa 
vahvistettaisiin muiden dokumenttien ohella myös yhdenvertaisuussuunnitelma. Sääntömuutos ei ole 
välttämättä tarpeellinen, sillä yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyttämisen voi sisällyttää 
syyskokouksen esityslistaan, jolloin se voidaan yhdistyksen kokouksessa hyväksyä. 

  
Arttu poistui 11.02 
 
17. Muut esille tulevat asiat 
Sijoitustoimintaa ei ole vielä aloitettu, sillä Nordnetin käsittelyaika on pitkä, sekä Nordnet on pyytänyt 
lähettämään selvitykseksi viime vuoden tiliotteita.  

  
Syyskokouksessa hyväksyttiin seuraava sääntömuutos §3 Jäsenet: ”Iltakoulun jäsenten poistaminen 
jäsenrekisteristä tapahtuu automaattisesti 7 vuoden jälkeen jäsenyyden alkamisesta, mikäli jäsen ei ilmoita 
opintojen jatkumisesta erikseen Iltakoulun toimikalenterin mukaiselle hallitukselle.” Sääntömuutos ei 
mennyt läpi, ja PRH:lta on tullut korjauskehotus sääntöön. PRH:n mukaan lisäys jäsenten poistamisesta eli 
eronneeksi katsomisesta on yhdistyslain vastainen. PRH ehdottaa, että muutetaan lause muotoon ”Yhdistys 
voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta yli kolmen 
kuukauden ajan sen erääntymisestä.” Korjausehdotus ei kuitenkaan käy, sillä Iltakoulun jäsenmaksu 
maksetaan vain kerran. Korjausehdotus on tehtävä viimeistään 28.4. mennessä, joten pidetään ylimääräinen 
yhdistyksen kokous ennen sitä, jossa asiasta päätetään.  

 
Pörssikurssit ovat laskussa, joten mietitään uudelleen sijoitustoiminnan kannattavuutta  
 
18. Seuraavan yhdistyksen kokouksen ajankohta 
Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että pidetään seuraava yhdistyksen kokous huhtikuussa 20.-26.4. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
19. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous klo 11.08 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
                               

Aleksi Niemi, puheenjohtaja   Nea Lundberg, sihteeri 

 

 

                                   

Eero Heikkilä, pöytäkirjantarkastaja  Pauli Haahti, pöytäkirjantarkastaja 

 



Läsnäolijat  
Aleksi Niemi (puhe- ja läsnäolo-oikeus) 
Anni Koivunen 
Arttu Rintanen, poistui 11.02. 
Cecilia Ingman 
Eero Heikkilä 
Elina Antikainen 
Iina Vahteri 
Jenna Krakau 
Joakim Vigelius 
Juulia Järvenpää 
Karoliina Vaakanainen 
Lauri Seppä 
Malviina Heinä 
Nea Lundberg 
Pauli Haahti 
Pihla Hakulinen 
Samuel Jokela 
Santeri Iivonen 
Tiia Saltiola 
Vilma Lintunen 
Yeti Kakko, poistui 10.37 
 


