
ILTAKOULU RY          PÖYTÄKIRJA 
YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYKSEN KOKOUS 
 
Paikka: Karoliina Vaakanaisen asunto sekä etäyhteys Zoomissa 
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/65920999915 
Aika: perjantai 24.04.2020 kello 09.00 
 
1. Kokouksen avaaminen  
Avataan kokous klo 9.03. 
 
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 Vilma Lintusta. 
Cecilia Ingman ja Vilma Lintunen ovat käytettävissä. Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi Cecilia Ingman ja Vilma Lintunen.   
 
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 
Hyväksytään kokouksen työjärjestys ja esityslista.  
 
7. Ilmoitusasiat 
Viime vuoden tilinpäätös on toimitettu toiminnantarkastajille, ja toiminnantarkastajat ovat antaneet siitä 
lausunnon. Ylimääräinen yhdistyksen kokous järjestetään, koska kevätkokouksessa 2020 päätettiin, että 
seuraava yhdistyksen kokous pidetään aikavälillä 20.-26.4. Hallitus ei voi päättää yli yhdistyksen kokouksen 
yhdistyksen kokouksen perumisesta.   
 
8. Hallituksen esitys seuraavan ylimääräisen yhdistyksen kokouksen järjestämisestä, tilinpäätöksen 
vahvistamisesta ja vastuuvapauden antamisen käsittelystä sekä PRH:n sääntökorjauskehotuksen 
pohjalta tehty sääntömuutosesityksen siirtämisestä seuraavaan ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen 
Hallituksen esitys on toimitettu kokouskutsun liitteenä. Hallitus esittää, että järjestetään uudelleen 
ylimääräinen yhdistyksen kokous, jossa käsitellään viime vuoden tilinpäätös, sekä PRH:n 
sääntömuutoskehotuksen pohjalta tehty sääntömuutosesitys. Nämä siirretään seuraavaan yhdistyksen 
kokoukseen, koska näin voidaan taata edellä mainituille kohdille tarpeeksi aikaa niiden tarkkaan 
läpikäymiseen, sekä mahdollistaa kokoukselle fyysinen paikka, johon kaikkien Iltakoulun jäsenien on 
turvallista osallistua. Hyväksytään esitys. 
 
9. Muut esille tulevat asiat 
PRH:n sääntömuutoskehotuksen pohjalta tehtävän sääntömuutosesityksen aikarajaa on siirretty.  
 
10. Seuraavan yhdistyksen kokouksen ajankohta 
Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että ei määritetä seuraavalle ylimääräiselle yhdistyksen kokoukselle tarkkaa 
ajankohtaa, mutta pyritään pitämään se mahdollisimman pian, kun rajoitukset ovat poistuneet. Kokous 
järjestetään kuitenkin ennen syyskokousta. Hyväksytään ehdotus. 
 



11. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous klo 9.13. 
 
 
 
 
 
 
                               

Aleksi Niemi, puheenjohtaja   Nea Lundberg, sihteeri 

 

 

                                   

Cecilia Ingman, pöytäkirjantarkastaja Vilma Lintunen, pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Läsnäolijat  
Aleksi Niemi (Läsnäolo- ja puheoikeus) 
Anni Koivunen 
Cecilia Ingman  
Elina Antikainen 
Iina Vahteri 
Jenna Krakau 
Joakim Vigelius 
Karoliina Vaakanainen 
Lauri Seppä 
Nea Lundberg 
Pauli Haahti 
Pihla Hakulinen 
Santeri Iivonen 
Tiia Saltiola 
Vilma Lintunen 


