
Iltakoulu ry          16.11.2020 
Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestä 
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 
 
Pöytäkirja 
 
Aika: maanantai 16.11.2020 kello 15:00 
Paikka: Tampereen yliopisto Päätalo D10a (Kalevantie 4) kello 15 alkaen. Edellä mainittu 
tila on käytössä kello 20 saakka, jonka jälkeen kokousta jatketaan tarvittaessa TOAS Ilmarin 
kerhotilassa (Itsenäisyydenkatu 9).      
Etäyhteys: kokouksessa on käytössä etäyhteys Zoom- tai muun vastaavan palvelun kautta, 
linkki etäyhteyteen toimitetaan Politologeille kokouspäivänä 
 

1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous klo 15.04. 
 
2. Kokouksen järjestäytyminen 

A. Valitaan kokouksen puheenjohtaja 
Ehdotetaan kokouksen puheenjohtajaksi Arttu Rintasta. Arttu Rintanen on 
käytettävissä. Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Arttu Rintanen. 

B. Valitaan kokouksen sihteeri 
Ehdotetaan kokouksen sihteeriksi Nea Lundbergia. Nea Lundberg on 
käytettävissä. Valitaan kokouksen sihteeriksi Nea Lundberg. 

C. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 
Ehdotetaan kokouksen ääntenlaskijoiksi Tiia Saltiolaa ja Vilma Lintusta. Tiia 
Saltiola ja Vilma Lintunen ovat käytettävissä. Valitaan kokouksen 
ääntenlaskijoiksi Tiia Saltiola ja Vilma Lintunen. 

 
Arttu Rintanen esittää, että valitaan kokouksen pöytäkirjantarkistajat myös esityslistan 
kohdassa 2. Kokouksen järjestäytyminen. Hyväksytään esitys. 

 
D. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa 

Pauli Haahti ja Mea Vähä-Jaakkola ehdottavat itseään kokouksen 
pöytäkirjantarkistajiksi. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi Pauli Haahti 
ja Mea Vähä-Jaakkola. 

 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokouksessa on kokouksen alussa paikalla 71 osallistujaa (liite 1). Kokous on kutsuttu 
koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
4. Kokouksen työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen 
Karoliina Vaakanainen esittelee kokouksen työjärjestyksen. 
Karoliina Vaakanainen ehdottaa seuraavia muutoksia kokouksen työjärjestykseen: 

A. Lisätään kohtaan 8. Vaalitapa ja äänestysehdotus, kohta ” Ei-suljetussa 
lippuvaalissa kannatusta, vastustusta tai tyhjää äänestettäessä käydään jokainen 
vaihtoehto kerrallaan puheenjohtajan johdolla läpi sekä kokoussalissa että 
etäyhteydellä samanaikaisesti. Äänestäessä ja ääntenlaskennassa lasketaan ensin 
kannatus, sitten vastustus ja viimeisenä tyhjä. Täten fyysisessä kokoustilassa myös 
vastustusta ja tyhjää implikoidaan nostamalla käsi ylös. Kokouksen fyysisessä 
tilassa osallistuvat äänestävät joko käden nostamalla tai paperilapuilla, kun taas 
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etäyhteydellä osallistuva joko etäyhteyden viestikentässä tai Google Forms -
lomakkeella riippuen äänestystavasta.”  Hyväksytään ehdotus. 

B. Muutetaan lause ”Hallitus on antanut jäsenistölle mahdollisuuden kommentoida 
kokouskutsun liitteitä etukäteen ennen kokousta aikavälillä 2.11.-8.11.” muotoon 
”Hallitus on antanut jäsenistölle mahdollisuuden kommentoida kokouskutsun 
liitteitä etukäteen ennen kokousta aikavälillä 2.11.-11.11.” Hyväksytään ehdotus. 

C. Muutetaan lause ”Puheenvuorojen jälkeen jäsenistö voi esittää kysymyksiä 
ehdokkaille, mutta puheenjohtajavaaleissa (puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja) 
kysymykset esitetään heti esittelypuheenvuoron perään.”, muotoon 
”Puheenvuorojen jälkeen jäsenistö voi esittää kysymyksiä ehdokkaille ja 
kysymykset esitetään heti esittelypuheenvuoron perään, kun muut ehdokkaat 
odottavat edelleen kokoustilan ulkopuolella.” Hyväksytään ehdotus. 

D. Poistetaan työjärjestyksestä lause ”Muissa kuin puheenjohtajavaaleissa 
kysymykset esitetään kaikille ehdokkaille samanaikaisesti puheenvuorojen jälkeen, 
kun kaikki kyseiseen paikkaan ehdolla olevat ovat samassa tilassa.” Hyväksytään 
ehdotus. 
 

Hyväksytään kokouksen työjärjestys muutosehdotuksineen (liite 2). 
 

Arttu Rintanen esittelee esityslistan. 
A. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että kohta 13. hallituksen esitykset 

sääntömuutoksista siirretään kohdan 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, 
jatkuvan toiminnan kuvaus, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 
vuodelle 2021 jälkeen. Hyväksytään ehdotus. 

B. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että lisätään kohtaan 2. kokouksen 
järjestäytyminen alakohta d) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Hyväksytään 
ehdotus. 

 
Hyväksytään kokouksen esityslista muutoksineen (liite 3). 
 
Tiina Heikkinen, Pietari Arikka, Markus Valkonen ja Sami Palin saapuvat klo 15.40 

 
5 Vahvistetaan kokouksessa käytettävät valtakirjat 
Syyskokouksen läsnäolijoille on myönnetty yhteensä 7 valtakirjaa (liite 4). Karoliina 
Vaakanainen on valtuutettu käyttämään Ville Tynkkysen ääntä. Pauli Haahti on 
valtuutettu käyttämään Nina Hokkalan ääntä. Pauli Haahti on valtuutettu käyttämään 
Eemeli Heikkilän ääntä. Pauli Haahti on valtuutettu käyttämään Jesse Kososen ääntä. 
Ami Lehtinen on valtuutettu käyttämään Pihla Hankamäen ääntä. Ami Lehtinen on 
valtuutettu käyttämään Milla Alaraatikan ääntä. Ami Lehtinen on valtuutettu käyttämään 
Tiina Pakkarisen ääntä. Vahvistetaan ja hyväksytään valtakirjat. Viisi valtakirjaa hylättiin 
todistajien puutteellisuuden vuoksi.   

 
6. Yhdistyksen jäsenten erottaminen 
Arttu Rintanen jäävää itsensä päätöksenteosta. Arttu Rintanen ehdottaa, että Karoliina 
Vaakanainen toimii puheenjohtajana esityslistan kohdassa 6. Hyväksytään ehdotus.  
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Nea Lundberg ehdottaa, että erotetaan 24 henkilöä Iltakoulu ry:n sääntöjen 3 § nojalla. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että Arttu Rintaselle myönnetään puhe -ja läsnäolo-
oikeus kokouksen ajaksi. Hyväksytään ehdotus. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että 
Arttu Rintanen jatkaa kokouksen puheenjohtajana. Hyväksytään ehdotus. Jos äänestyksen 
tulos on tasapeli ja asia tulisi ratkaista puheenjohtajan mielipiteen perusteella, Arttu 
käyttää arpaa mielipiteensä muodostamiseksi.  

 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jatkuvan toiminnan kuvaus, tulo- ja 

menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2021 
Iina Vahteri esittelee toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Avataan keskustelu 
toimintasuunnitelmasta. 

A. Joakim Vigelius esittää, että Iltakoulun toimintasuunnitelmaan lisätään kohdan 8. 
Kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö loppuun seuraava kappale:  

 
”Kehitysyhteistyösektori järjestää syyskokoukseen 2021 mennessä vähintään kaksi 
kehitysyhteistyötapahtumaa. Kehitysyhteistyötapahtumilla lisätään keskustelua 
kehitysyhteistyöhön liittyvistä teemoista ja kerätään rahaa osallistumismaksuin. 
Syyskokoukseen 2021 mennessä kehitysyhteistyötapahtumilla kerätyn rahamäärän 
on tarkoitus sellaisenaan määrittää Iltakoulun kehitysyhteistyökohteelle 
maksettavan avustuksen suuruus vuoden 2022 tulo- ja menoarviossa, sen ollessa 
kuitenkin vähintään 300 euroa” 
 

Muutosehdotuksista äänestetään lyhyessä äänestysjärjestyksessä. Pauli Haahti ehdottaa 
suljettua lippuäänestystä. Kannatetaan ehdotusta. Arttu Rintanen ehdottaa, että siirrytään 
jatkuvan toiminnan kuvauksen esittelyyn ääntenlaskennan ajaksi. Hyväksytään ehdotus.  
 
Ääniä annettiin yhteensä 79, joista 48 puolsi hallituksen alkuperäistä ehdotusta 
toimintasuunnitelmaksi, 25 puolsi Joakim Vigeliuksen muutosehdotusta, tyhjiä ääniä 
annettiin 5 ja 1 ääni hylättiin. Hyväksytään hallituksen alkuperäinen ehdotus 
toimintasuunnitelmaksi. 

 
Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021 (liite 5). 

  
Karoliina Vaakanainen esittelee jatkuvan toiminnan kuvauksen. 
Hyväksytään jatkuvan toiminnan kuvaus 2020-luvulle sellaisenaan (liite 6). 
 
Lauri Seppä esittelee vuoden 2020 tulo -ja menoarvion. 
Avataan keskustelu tulo -ja menoarviosta.  

A. Lauri Seppä ehdottaa, että tulo -ja menoarvion menoihin lisätään sijoittaminen, ja 
sijoittamisen summaksi 500 euroa. Tämä tasapainotetaan lisäämällä tuloihin 200 
euroa kohtiin ”yritysyhteistyö” sekä ”valmennuskurssitulot” ja 100 euroa kohtaan 
”muiden tavaroiden myyntitulot”. Tämän jälkeen menoissa ja tuloissa 
molemmissa on 34 800 euroa. Hyväksytään ehdotus.  

 
Hyväksytään tulo -ja menoarvio vuodelle 2021 (liite 7). 
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Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että jäsenmaksun suuruus vuodelle 2021 on 25 euroa, 
joka perustuu tulo -ja menoarviossa tehtyihin laskelmiin. Summa on sama kuin viime 
vuonna. Hyväksytään ehdotus. 
 
Aino Kattilakoski poistuu klo 15.56 
Anni Hongisto poistuu klo 16.33 
Matias Mena poistuu klo 16.45 
Juulia Hietala poistuu klo 16.51 
Roope Walliander, Juho Lankinen, Joonas Savolainen poistuvat klo 16.59 
Elmeri Vasamies, Elina Nordström ja Emilia Tuurala saapuvat klo 16.58 

 
8. Käsitellään hallituksen esitys sääntömuutoksista 
Karoliina Vaakanainen esittelee hallituksen esitykset sääntömuutoksista. 

 
1. Hallitus esittää, että Iltakoulu ry:n sääntöjen kolmatta pykälää (Jäsenet) muutettaisiin 

seuraavasti: 
A. Lisätään pykälään lauseen “Jäsenen on erottava tai hänet erotetaan kun hän ei 

enää opiskele politiikan tutkimusta Tampereen yliopistossa.“ perään lause: 
“Yhdistyksen jäseniä voidaan erottaa yhdistyslain 14§:ssä mainituin ehdoin 
yhdistyksen kokouksissa. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla 
siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla 
eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen hallitus voi kokouksessaan 
kirjata eron tiedoksi pöytäkirjaan.”  

B. Poistetaan pykälästä lause ”Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät”. 
C. Lisätään pykälän jäsenmaksua koskevan lauseen perään: “Jäsenyyttä koskevista 

käytännön asioista ja jäsenrekisterin ylläpidosta ohjeistetaan tarkemmin 
yhdistyksen kokouksen hyväksymässä jäsenrekisteriohjeessa, joka on linjassa sekä 
yhdistyslain että yhdistyksen sääntöjen kanssa.” 

D. Lisätään pykälään seuraava lause täsmentämään häirintätapausmenettelyohjeessa 
mainittuja toimenpiteitä ja toimivaltoja suhteessa jäsenistöön: “Hallituksella on 
oikeus evätä jäseneltä jäsenoikeuksia yhdistyksen kokouksen hyväksymässä 
Häirintätapausten menettelyohjeet -dokumentissa määritellyllä tavalla.” 

E. Lisäksi pykälän loppuun lisätään lause: “Yhdistyksen jäsenen on noudatettava 
yhdistyksen kokouksissa vahvistettuja ja hyväksyttyjä yhdistyksen toimintaa 
ohjaavia asiakirjoja.” 

 
2. Hallitus esittää, että Iltakoulu ry:n sääntöjen yhdeksättä ja seitsemättä pykälää 

muutetaan seuraavasti: 
A. Sääntöjen yhdeksännen pykälän lauseen “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.” siirtäminen yhdeksännen pykälän lopusta seitsemännen pykälän 
loppuun lauseen “Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on 
toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta Politologit-
sähköpostilistalle.” perään. 
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B. Lisäksi edellämainittua lausetta esitetään muutettavaksi seuraavasti: “Mikäli 
yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksissa 
käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen 
kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.” 

C. Lisäksi yhdeksänteen pykälään lisättäväksi ehdotetaan 
yhdenvertaisuussuunnitelman vahvistamista muiden siinä mainittujen 
dokumenttien lisäksi sijoittamalla se sääntöön seuraavasti:  

 
“[...] vahvistetaan toimintasuunnitelma, yhdenvertaisuussuunnitelma, tulo- ja 
menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus; [...]. 

  
Hallituksen sääntömuutosehdotukset hyväksytään sellaisinaan (liite 8). 
 
Lauri Seppä. Ami Lehtinen, Sohvi Nikander, Ilona Vuorensola, Annika Kuukka ja 
Amanda Laurikainen poistuvat klo 17.07 
Santeri Iivonen poistuu klo 17.09 
Eveliina Ruuska ja Roope Tukia saapuvat 17.10 
 
9. Käsitellään Iltakoulu ry:n varainhankintasuunnitelma vuosille 2020-luvulle 
Jenna Krakau esittelee varainhankintasuunnitelman.  
Hyväksytään varainhankintasuunnitelma sellaisenaan (liite 9). 
 
Anna Taavila poistuu klo 17.20 
Joakim Vigelius, Olivia Din Belle ja Pietari Arikka poistuvat klo 17.22 
Lauri Seppä, Joonas Savolainen, Roope Walliander, Juho Lankinen, Santeri Iivonen, 
Ilona Vuorensola, Ami Lehtinen, Sohvi Nikander, Anna Taavila, Anni Kuukka ja Amanda 
Laurikainen saapuvat klo 17.23 
 
10. Käsitellään Iltakoulu ry:n häirintätapausten menettelyohjeet 
Pihla Hakulinen esittelee häirintätapausten menettelyohjeen.  
Hyväksytään häirintätapausten menettelyohje sellaisenaan (liite 10). 
 
Joakim Vigelius saapuu klo 17.28 
 
11. Käsitellään Iltakoulu ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma 
Pihla Hakulinen esittelee yhdenvertaisuussuunnitelman. 
Avataan keskustelu yhdenvertaisuussuunnitelmasta. Hallitus ehdottaa muutosehdotuksia 
alkuperäiseen ehdotukseensa yhdenvertaisuussuunnitelmaksi, sillä alkuperäisessä ilmeni 
puutteita. 
 
Pihla Hakulinen ehdottaa istuvan hallituksen puolesta seuraavia lisäyksiä 
yhdenvertaisuussuunnitelmaan: 

A. ”Iltakoulu ry on feministinen järjestö ja nojaa erityisesti intersektionaalisiin 
arvoihin, koska syrjintä voi olla moniulotteista ja moninaista. 
Intersektionaalisuuteen sisältyy oleellisesti myös se, että Iltakoulu ry takaa 
kaikille jäsenilleen yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua järjestön toimintaan 
riippumatta siitä mikä on heidän mielipiteensä feminismistä aatteena ja kokevatko 
he itsensä feministeiksi vai eivät.”  
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Joakim Vigelius esittää vastaehdotuksen hallituksen esittämään muutosehdotukseen: 
”Iltakoulu ry on poliittisesti riippumaton järjestö, joka kunnioittaa jäsentensä 
moninaisuutta myös poliittisen vakaumuksen osalta. Iltakoulu ry takaa kaikille 
jäsenilleen yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua järjestön toimintaan 
riippumatta siitä, mitkä ovat heidän aatteensa ja mielipiteensä.” 

 
Muutosehdotuksista äänestetään lyhyessä äänestysjärjestyksessä. Karoliina Vaakanainen 
ehdottaa suljettua lippuäänestystä. Kannatetaan ehdotusta. 
 
Ääniä annettiin yhteensä 81, joista 51 puolsi hallituksen muutosehdotusta, 26 puolsi 
Joakim Vigeliuksen muutosehdotusta ja tyhjiä ääniä annettiin 4. Hyväksytään hallituksen 
muutosehdotus yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Joakim Vigelius jättää eriävän mielipiteen 
sekä vastalauseen päätöksestä (liite 15). 

 
B. ”Iltakoulu ry tiedottaa keskeisestä toiminnastaan suomen lisäksi englanniksi. 

Iltakoulu ry:n Facebook- ja Instagram-tileillä tiedotus tapahtuu myös englanniksi. 
Iltakoulu ry:n nettisivut ovat pääosin suomeksi, mutta sivustolta löytyy myös 
englanninkielinen osio. Lisäksi tapahtumissa pyritään huomioimaan 
kansainväliset opiskelijat mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi juontamalla 
keskeiset osuudet myös englanniksi tai sijoittamalla kääntäjiä kansainvälisten 
opiskelijoiden läheisyyteen.” Hyväksytään muutosesitys yksimielisesti. 

C. ”Iltakoulu ry toteuttaa syrjimättömyyden periaatetta myös iän kohdalla. 
Tapahtumat järjestetään siten, että ne ovat avoimia eri ikäisille jäsenille.” 
Hyväksytään muutosesitys yksimielisesti. 

D. ”Yhdenvertaisuusperiaatetta noudatetaan myös etnisyyden kohdalla. Etniseen 
taustaan pohjaavia stereotypioita vältetään esimerkiksi tapahtumia 
järjestettäessä. Jokainen Iltakoulu ry:n tapahtuma on syrjinnän ja rasismin 
vastainen, ja tämä mainitaan myös tilaisuuksien alussa.” Hyväksytään 
muutosehdotus yksimielisesti. 

E. ”Vakaumukset, mielipiteet ja uskonnolliset katsomukset ovat jokaisen jäsenen 
henkilökohtainen asia. Syrjimättömyyden periaate koskee myös uskontoa, 
vakaumuksia ja mielipiteitä. Vältämme toiminnassamme näihin liittyvien 
stereotypioiden luomista ja toistamista.” Hyväksytään muutosehdotus 
yksimielisesti. 

F. ”Iltakoulu ry noudattaa syrjimättömyyden periaatetta myös terveydellisten 
rajoitteiden ja vammaisuuden kohdalla. Toiminta pyritään järjestämään 
mahdollisimman esteettömästi, ja tapahtumatilojen esteettömyydestä tai 
esteellisyydestä ilmoitetaan etukäteen. Lisäksi kerrotaan, keneltä on mahdollista 
kysyä lisätietoja tilojen esteettömyydestä. Mikäli tapahtumassa on tarjolla ruokaa, 
pyritään ruoka-aineallergiat huomioimaan mahdollisimman hyvin. Samoin 
esimerkiksi ennen sitseille osallistumista tarjotaan mahdollisuus kertoa 
terveydellisistä rajoitteista järjestäjille, jotta ne voidaan ottaa mahdollisimman 
hyvin huomioon.” Hyväksytään muutosehdotus yksimielisesti. 

G. ”Iltakoulu ry aloitti vuonna 2018 tukihenkilötoiminnan. Toiminnan tarkoituksena 
on kyetä luomaan turvallisempia tiloja ja tapahtumia sekä ennaltaehkäistä 
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syrjintää ja häirintää. Samoin pyritään edistämään tällaiseen toimintaan 
puuttumista ja tuomaan lisää työkaluja siihen. Tukihenkilötoiminnalla pyritään 
myös tarjoamaan matalan kynnyksen keskustelutukea, ja samalla järjestömme 
kartoittaa piirissämme tapahtuvaa häirintää ja pyrkii puuttumaan siihen 
tehokkaasti. Iltakoulu ry:n tapahtumissa on nimettyjä tukihenkilöitä, joiden 
tarkoitus on toimia tukena ja apuna mahdollisissa häirintätilanteissa ja myös 
muuten helposti lähestyttävinä henkilöinä, joille voi mennä juttelemaan. 
Tukihenkilöitä on lähtökohtaisesti kaksi, mutta esimerkiksi pienillä teatteriretkillä 
nimettyjä henkilöitä voi olla vain yksi. Mahdollisuuksien mukaan pyritään 
nimeämään tukihenkilöt siten, että he edustaisivat eri sukupuolia. Tukihenkilöinä 
toimii lähtökohtaisesti hallituksen jäseniä, eritoten tapahtumasta vastaava henkilö 
tai henkilöt, jotka muutoinkin olisivat paikalla. Hiiriviikoilla tukihenkilöinä 
hyödynnetään myös tutoreita. Tukihenkilöt ovat paikalla tapahtumassa alusta 
loppuun. Jatkot eivät lukeudu tähän, sillä tällöin mukana on usein muitakin kuin 
iltakoululaisia ja jatkopaikoilla on koulutettuja järjestyksenvalvojia, joiden 
puoleen häirintätilanteissa on mahdollista kääntyä. Tukihenkilöitä ei ole 
myöskään velvoitettu olemaan tällöin paikalla. Tukihenkilöt ovat siis 
tavoitettavissa koko ajan Iltakoulun omissa tapahtumissa. Tukihenkilöt toimivat 
luottamuksellisesti, ja tarjoavat keskustelutukea ja mahdollisuuksien mukaan 
voivat auttaa myös konkreettisin tavoin. He osaavat myös viedä tarpeen mukaan 
kiusaamis- ja häirintätapaukset yhdenvertaisuustyöryhmän tietoisuuteen. 
Tukihenkilöillä ei ole häirintäyhdyshenkilöiden pätevyyttä, joten vakavissa 
häirintätapauksissa kehotamme kääntymään TREYn häirintäyhdyshenkilöiden 
puoleen.” Hyväksytään muutosehdotus yksimielisesti. 

  
Hyväksytään yhdenvertaisuussuunnitelma muutosehdotuksineen (liite 11).  

 
Eveliina Kuusisto poistuu klo 17.34 
Kiia Karvonen poistuu klo 17.52  
Emilia Tuurala, Yeti Kakko ja Roosa Käsmä poistuvat klo 17.52 
Joe Ristimäki poistuu klo 17.53 
 
12. Käsitellään Iltakoulu ry:n merkkiohjesääntö 
Jenna Krakau esittelee merkkiohjesäännön.  
Hyväksytään merkkiohjesääntö sellaisenaan (liite 12). 

  
13. Käsitellään Iltakoulu ry:n jäsenrekisteriohje 
Nea Lundberg esittelee jäsenrekisteriohjeen.  
Hyväksytään jäsenrekisteriohje sellaisenaan (liite 13). 
 
Pidetään kokoustauko ajassa 18.00-18.12 
Maria Rossi saapuu klo 18.12 
Tiia Kouvo saapuu klo 18.12 

 
14. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja vuodelle 2021 
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Pauli Haahti ehdottaa Cecilia Ingmania puheenjohtajaksi. Cecilia Ingman on 
käytettävissä. Joakim Vigelius ehdottaa Aino Uutelaa puheenjohtajaksi. Aino Uutela ei 
ole käytettävissä. Ehdotetaan Georgios Kareklasta puheenjohtajaksi. Georgios Kareklas ei 
ole käytettävissä. Juulia Hietala ehdottaa Pauli Haahtia puheenjohtajaksi. Pauli Haahti ei 
ole käytettävissä. Sami Palin ehdottaa Juho Kosolaa puheenjohtajaksi. Juho Kosola ei ole 
käytettävissä. Matias Mena ehdottaa Mea Vähä-Jaakkolaa puheenjohtajaksi. Mea Vähä-
Jaakkola ei ole käytettävissä. Valitaan Cecilia Ingman Iltakoulun puheenjohtajaksi.  
 
Henrik Rantala ehdottaa Juho Lankista sihteeriksi. Juho Lankinen on käytettävissä. 
Reetamari Pesonen ehdottaa Maisa Laamasta sihteeriksi. Maisa Laamanen on  
käytettävissä. Sihteeri valinnassa äänestetään suljetulla lippuäänestyksellä. Ennen äänien 
julkistamista käytiin läpi rahastonhoitajavaalien ehdokasasettelu. Äänet jakautuivat 
seuraavasti sihteerivaalissa: Ääniä annettiin yhteensä 75, joista Juho Lankinen sai 45 
ääntä ja Maisa Laamanen 30 ääntä. Valitaan Juho Lankinen Iltakoulun sihteeriksi.  

 
Nea Lundberg ehdottaa Anni Koivusta rahastonhoitajaksi. Anni Koivunen ei ole 
käytettävissä. Pauli Haahti ehdottaa Santeri Javiota rahastonhoitajaksi. Santeri Javio on 
käytettävissä. Maisa Laamanen ehdottaa Reetamari Pesosta rahastonhoitajaksi. Reetamari 
Pesonen on käytettävissä. Jessica Ruohomäki ehdottaa Ella-Viivi Pelkosta 
rahastonhoitajaksi. Ella-Viivi Pelkonen on käytettävissä. Alma Vinje ehdottaa itseään 
rahastonhoitajaksi. Rahastonhoitajan valinnasta äänestetään suljetulla lippuäänestyksellä 
Bordan vaalitavan mukaisesti. 
 
Arttu Rintanen ehdottaa, että jätetään esityslistan kohdan 14 käsittely kesken 
ääntenlaskun ajaksi, ja siirrytään kohtaan 15. Hyväksytään ehdotus. 
 
Bordan vaalitavan mukaisessa pisteiden laskennassa on tapahtunut virhe, mutta 
ääntenlaskennassa ei ole tapahtunut virhettä. Arttu Rintanen ehdottaa, että hyväksytään 
pisteiden laskennan tulokset, sillä ylimääräiset kaksi pistettä eivät voi vaikuttaa vaalien 
tulokseen. Hyväksytään ehdotus. 
 
Rahastonhoitajavaaleissa äänet jakautuivat seuraavasti: Ääniä annettiin yhteensä 75, ja 
pisteitä annettiin yhteensä 752. Santeri Javio sai 167 pistettä, Reetamari Pesonen sai 167 
pistettä, Ella-Viivi Pelkonen sai 237 pistettä ja Alma Vinje sai 181 pistettä. Ella-Viivi 
Pelkonen Iltakoulun rahastonhoitajaksi. 

 
Elmeri Vasamies poistuu klo 18.22 
Joakim Vigelius poistuu klo 18.58 
 
15. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten 

vastuualueista ja valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2021 kokouskutsun liitteen 
12 mukaisessa järjestyksessä 

Iina Vahteri esittelee paikkajaon vuodelle 2021. 
Hyväksytään hallituksen jäsenten lukumäärä ja vastuualueet sellaisenaan (liite 14). 
 
Oskari Portaankorva ehdottaa Jenna Krakauta varapuheenjohtajaksi ja 
koulutuspoliittiseksi vastaavaksi. Jenna Krakau on käytettävissä. Valitaan Jenna Krakau 
varapuheenjohtajaksi ja koulutuspoliittiseksi vastaavaksi. 
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Eevi Kotiranta ehdottaa Henriina Rantalaa tapahtuma -ja esteettömyysvastaavaksi. 
Henriina Rantala on käytettävissä. Henriina Rantala ehdottaa Eevi Kotirantaa tapahtuma -
ja esteettömyysvastaavaksi. Eevi Kotiranta on käytettävissä. Valitaan Henriina Rantala ja 
Eevi Kotiranta Iltakoulun tapahtuma -ja esteettömyysvastaaviksi.  
 
Mea Vähä-Jaakkola ehdottaa Matias Menaa tutor -ja yhdenvertaisuusvastaavaksi. Matias 
Mena on käytettävissä. Georgios Kareklas ehdottaa Oskari Portaankorvaa tutor -ja 
yhdenvertaisuusvastaavaksi. Oskari Portaankorva ei ole käytettävissä. Valitaan Matias 
Mena Iltakoulun tutor -ja yhdenvertaisuusvastaavaksi. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa Jessica Ruohomäkeä viestintä -ja 
sosiaalipoliittiseksivastaavaksi. Jessica Ruohomäki on käytettävissä. Valitaan Jessica 
Ruohomäki viestintä -ja sosiaalipoliittiseksivastaavaksi.  
 
Eetu Niemi ehdotta Mea Vähä-Jaakkolaa kulttuuri -ja ympäristövastaavaksi. Mea Vähä-
Jaakkola on käytettävissä. Valitaan Mea Vähä-Jaakkola kulttuuri -ja 
ympäristövastaavaksi. 
 
Palataan esityslistan kohdassa 14 mainittuun rahastonhoitajan valintaan. 
 
Ilona Vuorensola ehdottaa Ami Lehtistä kansainvälisyys -ja kehitysyhteistyövastaavaksi. 
Ami Lehtinen on käytettävissä. Matias Mena ehdottaa Joonas Savolasta kansainvälisyys -
ja kehitysyhteistyövastaavaksi. Joonas Savolainen on käytettävissä. Kansainvälisyys -ja 
kehitysyhteistyövastaavaan valinnasta äänestetään suljetulla lippuäänestyksellä. Äänet 
jakautuivat seuraavasti: Ääniä annettiin yhteensä 69, joista Ami Lehtinen sai 42 ääntä ja 
Joonas Savolainen 27 ääntä. Valitaan Ami Lehtinen Iltakoulun kansainvälisyys -ja 
kehitysyhteistyövastaavaksi. 

 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa Oskari Portaankorvaa yhteistyö, yrityssuhde- ja 
valmennuskurssivastaavaksi. Oskari Portaankorva on käytettävissä. Valitaan Oskari 
Portaankorva yhteistyö, yrityssuhde- ja valmennuskurssivastaavaksi.  

 
Mea Vähä-Jaakkola ehdottaa Eetu Niemeä liikunta -ja hyvinvointivastaavaksi. Eetu 
Niemi on käytettävissä. Georgios Kareklas ehdottaa itseään liikunta -ja 
hyvinvointivastaavaksi. Liikunta -ja hyvinvointivastaavan valinnasta äänestetään 
suljetulla lippuäänestyksellä. Äänet jakautuivat seuraavasti: Ääniä annettiin yhteensä 67, 
joista Eetu Niemi sai 48 ääntä ja Georgios Kareklas 19 ääntä. Valitaan Eetu Niemi 
Iltakoulun liikunta -ja hyvinvointivastaavaksi. 
 
Oskari Portaankorva ehdottaa Santeri Javiota työelämä -ja alumnivastaavaksi. Santeri 
Javio on käytettävissä. Aino Uutela ehdottaa Katariina Partasta työelämä -ja 
alumnivastaavaksi. Katariina Partanen on käytettävissä. Anni Koivunen ehdottaa Nea 
Lundbergia työelämä -ja alumnivastaavaksi. Nea Lundberg ei ole käytettävissä. Työelämä 
-ja alumnivastaavan valinnasta äänestetään suljetulla lippuäänestyksellä. Äänet 
jakautuivat seuraavasti: Ääniä annettiin yhteensä 64, joista Santeri Javio sai 25 ääntä ja 
Katariina Partanen 39 ääntä. Valitaan Katariina Partanen Iltakoulun työelämä -ja 
alumnivastaavaksi.  
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Arttu Rintanen ehdottaa, että kohdan 16 jälkeen pidetään kokoustauko ja siirrytään TOAS 
Ilmarin kerhotilaan jatkamaan kokousta. Hyväksytään ehdotus. 

 
Alma Vinje poistuu klo 20.10 
Lauri Seppä Poistuu klo 20.14 
Matias Mena ja Venla Koivu poistuvat klo 20.15 
Georgios Kareklas, Joni Peltola ja Juho Kosola poistuvat klo 20.17 
 
16. Valitaan Anti-lehden päätoimittaja sekä toimituskunta vuodelle 2021 
Oskari portaankorva ehdottaa Santeri Iivosta Anti-lehden päätoimittajaksi. Santeri 
Iivonen on käytettävissä. Valitaan Santeri Iivonen Anti-lehden päätoimittajaksi. 
 
Ehdotetaan Pihla Hakulista, Tiia Saltiolaa, Anni Koivusta, Elina Antikaista, Visa Veijosta 
ja Nea Lundbergia Anti-lehden toimikuntaan. Valitaan Pihla Hakulinen, Tiia Saltiola, 
Anni Koivunen, Elina Antikainen, Visa Veijonen ja Nea Lundberg Anti-lehden 
toimikuntaan.  
 
Joakim Vigelius ja Lauri Seppä saapuvat klo 20.20 
Reetamari Pesonen ja Amanda Laurikainen poistuvat 20.22 
Pidetään kokoustauko ajassa 20.22-20.52  
Eero Heikkilä saapuu klo 20.52 
 
17. Valitaan muut toimihenkilöt vuodelle 2021 kokouskutsun liitteen 12 mukaisessa 

järjestyksessä 
Oskari Portaankorva ehdottaa Henrik Rantalaa tutortoimihenkilöksi. Henrik Rantala on 
käytettävissä. Valitaan Henrik Rantala Iltakoulun tutortoimihenkilöksi.  
 
Henriina Rantala ehdottaa itseään yhdenvertaisuustoimihenkilöksi. Valitaan Henriina 
Rantala Iltakoulun yhdenvertaisuustoimihenkilöksi. 
 
Aino Uutela ehdottaa Joakim Vigeliusta jäsenrekisteritoimihenkilöksi. Joakim Vigelius ei 
ole käytettävissä. Koska jäsenrekisteritoimihenkilöksi ei ole halukkaita, hallitus 2021 
tulee nimittämään toimihenkilön. 
 
Santeri Iivonen ehdottaa Katariina Partasta SYY-toimihenkilöksi. Katariina Partanen on 
käytettävissä. Valitaan Katariina Partanen Iltakoulun SYY-toimihenkilöksi. 
 
Karoliina Vaakanainen ehdottaa Tiia Saltiolaa valmennuskurssitoimihenkilöksi. Tiia 
Saltiola on käytettävissä. Valitaan Tiia Saltiola vuoden Iltakoulun 
valmennuskurssitoimihenkilöksi. 
 
Vilma Lintunen ehdottaa Pihla Hakulista vuosijuhlatoimihenkilöksi. Pihla Hakulinen on 
käytettävissä. Valitaan Pihla Hakulinen Iltakoulun vuosijuhlatoimihenkilöksi.  
 
Pihla Hakulinen ehdottaa Elina Antikaista ainejärjestötilatoimihenkilöksi. Elina 
Antikainen ei ole käytettävissä. Ehdotetaan Juulia Hietalaa 
ainejärjestötilatoimihenkilöksi. Juulia Hietala ei ole käytettävissä. Tiia Saltiola ehdottaa 
Nea Lundbergia ainejärjestötilatoimihenkilöksi. Nea Lundberg on käytettävissä. Valitaan 
Nea Lundberg Iltakoulun ainejärjestötilatoimihenkilöksi. 
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Nea Lundberg ehdottaa Arttu Rintasta varainhankintatoimihenkilöksi. Arttu Rintanen ei 
ole käytettävissä. Henriina Rantala ehdottaa Santeri Javiota 
varainhankintatoimihenkilöksi. Santeri Javio on käytettävissä. Valitaan Santeri Javio 
Iltakoulun varainhankintatoimihenkilöksi. 

 
18. Valitaan toimikunnat vuodelle 2021 ja päätetään perinnetyöryhmän 

täydentämisestä kokouskutsun liitteen 12 mukaisessa järjestyksessä 
Tapahtumatoimikuntaan ehdotetaan Santeri Iivosta, Elina Antikaista, Karoliina 
Vaakanaista, Pihla Hakulista, Vilma Lintusta, Lauri Seppää, Maria Rossia, Anni 
Koivusta, Anni Ilvosta, Lotta Ketola, Henna Hurskaista, Nea Lundbergia, Visa Veijosta, 
Ilona Vuorensolaa ja Sohvi Nikanderia. Visa Veijonen ei ole käytettävissä. Valitaan 
tapahtumatoimikuntaan Santeri Iivonen, Elina Antikainen, Karoliina Vaakanainen, Pihla 
Hakulinen, Vilma Lintunen, Lauri Seppä, Maria Rossi, Anni Koivunen, Anni Ilvonen 
Lotta Ketola, Henna Hurskainen, Nea Lundberg, Ilona Vuorensola ja Sohvi Nikander. 
 
Viestintätoimikuntaan ehdotetaan Anni Koivusta ja Nea Lundbergia. Valitaan 
viestintätoimikuntaan Anni Koivunen ja Nea Lundberg. 
 
Koulutuspoliittiseen toimikuntaan ehdotetaan Iina Vahteria, Karoliina Vaakanaista, 
Henriina Rantalaa ja Anni Koivusta. Valitaan Iina Vahteri, Karoliina Vaakanainen, 
Henriina Rantala ja Anni Koivunen koulutuspoliittiseen toimikuntaan. 
 
Vuosijuhlatoimikuntaan ehdotetaan Elina Antikaista, Vilma Lintusta, Tiia Saltiolaa, 
Henna Hurskaista, Sohvi Nikanderia, Lotta Ketola ja Anna Taavilaa. Valitaan 
vuosijuhlatoimikuntaan Elina Antikainen, Vilma Lintunen, Tiia Saltiola, Henna 
Hurskainen, Sohvi Nikander, Lotta Ketola ja Anna Taavila. 
 
Ekskursiotoimikuntaan ehdotetaan Elina Antikaista, Sami Palinia, Visa Veijosta, Nea 
Lundbergia ja Lauri Seppää. Valitaan ekskursiotoimikuntaan Elina Antikainen, Sami 
Palin, Visa Veijonen, Nea Lundberg ja Lauri Seppä. 
 
Perinnetyöryhmään ehdotetaan Karoliina Vaakanaista, Vilma Lintusta, Aino Uutelaa ja 
Joakim Vigeliusta. Valitaan perinnetyöryhmään Karoliina Vaakanainen, Vilma Lintunen, 
Aino Uutela ja Joakim Vigelius. 

 
19. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä vuodelle 2021  
Nea Lundberg ehdottaa Lauri Seppää toiminnantarkastajaksi. Lauri Seppä ei voi toimia 
toiminnantarkastajana vuonna 2021. Karoliina Vaakanainen ehdottaa Pauli Haahtia 
toiminnantarkastajaksi. Pauli Haahti on käytettävissä. Juulia Hietala ehdottaa Saania 
Simiä toiminnantarkastajaksi. Saania Simi on käytettävissä. Valitaan Pauli Haahti ja 
Saania Simi toiminnantarkastajiksi vuodelle 2021. Karoliina Vaakanainen ehdottaa Juulia 
Hietalaa varatoiminnantarkastajaksi. Juulia Hietala on käytettävissä. Anna Taavila 
ehdottaa itseään varatoiminnantarkastajaksi. Valitaan varatoiminnantarkastajiksi vuodelle 
2021 Juulia Hietala ja Anna Taavila. 
 
20. Muut esille tulevat asiat 
Arttu kiittää. 
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21. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous klo 21.20. 
 

                                

Arttu Rintanen, puheenjohtaja    Nea Lundberg, sihteeri 

 

 

                                   

Pauli Haahti, pöytäkirjantarkastaja  Mea Vähä-Jaakkola, pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


