ILTAKOULU RY
YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Paikka: TOAS Ilmarin kerhotila
Etäyhteys:

https://tuni.zoom.us/j/67206224285?pwd=bXN4R2NhWkFRaGQwSS82VS85N3ZxQT09
Aika: lauantai 6.6. kello 15.00
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous klo 15.04.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Karoliina Vaakanainen ehdottaa Aleksi Niemeä kokouksen puheenjohtajaksi. Aleksi Niemi on käytettävissä.
Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Aleksi Niemi.
3. Kokouksen sihteerin valinta
Karoliina Vaakanainen ehdottaa Nea Lundbergia kokouksen sihteeriksi. Nea Lundberg on käytettävissä.
Valitaan kokouksen sihteeriksi Nea Lundberg.
4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
Karoliina Vaakanainen ehdottaa kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Cecilia Ingmania ja Jenna Krakauta.
Cecilia Ingman ja Jenna Krakau ovat käytettävissä. Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi Cecilia Ingman ja Jenna Krakau.
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta Politologit-sähköpostilistalle.
Kokoukselle on mahdollistettu osallistuminen etäyhteyden välityksellä sekä fyysinen paikka. Todetaan
kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
6. Kokouksen työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen
Kokouskutsussa oli virheellisesti väärä tuloslaskelma liitteenä. Vanha hallitus on toimittanut oikean
tuloslaskelman hallitukselle ja toiminnantarkastajille. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että korvaamme
kokouskutsussa olleen virheellisen tuloslaskelman oikealla. Hyväksytään ehdotus. Hyväksytään kokouksen
työjärjestys ja esityslista.
7. Ilmoitusasiat
Syyskokouksessa 2019 valittu varainhankintatoimihenkilö, Arttu Rintanen, on toimittanut eropyyntönsä
hallitukselle, ja hallitus on sen kokouksessa hyväksynyt. PRH:n aikaraja sääntömuutoksen korjaukselle on
kesäkuun loppuun mennessä.
8. Varainhankintatoimihenkilön uudelleen rekryäminen
Karoliina Vaakanainen ilmoittaa, että varainhankintatoimihenkilön paikka on avoinna. Joakim Vigelius
ehdottaa itseään varainhankintatoimihenkilöksi. Valitaan Joakim Vigelius varainhankintatoimihenkilöksi.
9. Hallituksen esitys Iltakoulun sääntöjen §3 Jäsenet muutoksesta
Iltakoulu ry:n vuoden 2019 syyskokouksessa hyväksyttyjen sääntömuutosten johdosta ja sääntöjen
muuttamisen myötä, yhdistyksen hallitus on saanut korjauskehotuksen PRH:lta 28. helmikuuta 2020.
Iltakoulun syyskokouksessa 2019 muutettiin sääntöä §3 Jäsenet lisäämällä seuraava lause:
”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 PRH:ltä läpi, ja PRH:n korjauskehotus on seuraava:

“Sääntöjen 3 §:ssä oleva lisäys jäsenten poistamisesta eli eronneeksi katsomisesta on yhdistyslain vastainen.
Lause ehdotetaan poistettavaksi. Ensimmäisen lauseen mukaan jäsen voidaan erottaa mikäli hän ei enää
opiskele kyseisessä tiedekunnassa. Vaihtoehtoisesti 3 §:ään voidaan lisätä "Yhdistys voi katsoa jäsenen
eronneeksi, mikäli hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta yli kolmen kuukauden ajan sen
erääntymisestä."
Kirjoita korjauslomakkeelle hyväksyykö yhdistys lauseen poiston vai haluaako lain mukaisen eronneeksi
katsomisen sääntöihin tilalle.
Puheenjohtaja allekirjoittaa korjauslomakkeen.”
Täten Iltakoulu ry:n hallitus 2020 esittää, että yhdistys poistaa vuoden 2019 syyskokouksessa esitetyn ja
hyväksytyn sääntömuutoksen mukaisen lauseen Iltakoulu ry:n sääntöjen kohdasta 3§ Jäsenet. Muutettua
sääntöä korjataan poistamalla alla oleva lause:
”Iltakoulun jäsenten poistaminen jäsenrekisteristä tapahtuu automaattisesti 7 vuoden jälkeen jäsenyyden
alkamisesta, mikäli jäsen ei ilmoita opintojen jatkumisesta erikseen Iltakoulun toimikalenterin mukaiselle
hallitukselle.”
Hyväksytään ehdotus.
Hallitus perustelee lauseen poistamista sillä, että PRH:n ehdottama vaihtoehtoinen muotoilu ei ole yhtenevä
Iltakoulu ry:n jäsenmaksun maksamisen kanssa, mikä tapahtuu yhden kerran yhdistyksen jäseneksi liittyessä.
Näin ollen Iltakoulun sääntö 3§ Jäsenet säilyy korjauksen jälkeen sekä vuoden 2019 syyskokouksessa
hyväksyttyjen, muiden muutosten osalta seuraavanlaisena:
”Yhdistyksen jäseniksi ovat kelpoisia kaikki Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen tutkinto-opiskelijat
ja vaihto-opiskelijat, sekä Johtamisen ja talouden tiedekunnan kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat.
Jäsenen on erottava tai hänet erotetaan, kun hän ei enää opiskele politiikan tutkimusta Tampereen
yliopistossa. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäseniltä perittävän kertaluontoisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää syyskokous. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.”
Jasmin saapuu klo 15.15
10. Toimintakauden 2019 tilinpäätöksen ja taseen esittely
Juulia Järvenpää esittelee vuoden 2019 tilinpäätöksen ja taseen. Uusi tuloslaskelma on lähetetty hallitukselle
ja toiminnantarkastajille 8.4. jonka pohjalta toiminnantarkastajat ovat antaneet lausuntonsa. Uuteen
tuloslaskelmaan on korjattu puuttuvia taseita sekä laskettu siirtovero mukaan.
11. Toiminnantarkastajien lausunnon esittely
Karoliina Vaakanainen esittelee toiminnantarkastajien lausunnon. Toiminnantarkastajat puoltavat
vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2019 hallitukselle.
Hallitus 2019 (Jasmin, Juulia, Karoliina, Lotta) poistuu klo 15.21
12. Tilinpäätöksen ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019
hallitukselle
Iina Vahteri ehdottaa, että vahvistetaan tilinpäätös ja tase. Hyväksytään ehdotus. Iina Vahteri ehdottaa, että
myönnetään vastuuvapaus vuoden 2019 hallitukselle. Hyväksytään ehdotus.
Hallitus 2019 (Jasmin, Juulia, Karoliina, Lotta) saapuu klo 15.24

13. Muut esille tulevat asiat
Hallitus on allokoinut enemmän rahaa Marrasjuhlia varten varainhankintabudjetista kuin mitä aikaisimpina
vuosina, ja mitä tulo- ja menoarviossa on Marrasjuhlia varten varattu.
Jasmin poistuu klo 15.25
14. Seuraavan yhdistyksen kokouksen ajankohta
Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että seuraava yhdistyksen kokous pidetään Iltakoulun sääntöjen mukaisesti
loka-marraskuussa. Hyväksytään ehdotus.
15. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 15.28.

Aleksi Niemi, puheenjohtaja

Cecilia Ingman, pöytäkirjantarkastaja
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Läsnäolijat
Aleksi Niemi (Läsnäolo- ja puheoikeus)
Anni Koivunen
Cecilia Ingman
Eero Heikkilä
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Jasmin Riikonen, saapui klo 15.15, poistui klo 15.25
Jenna Krakau
Joakim Vigelius
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Karoliina Vaakanainen
Lotta Ketola
Nea Lundberg
Santeri Iivonen
Tiia Saltiola
Vilma Lintunen

