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ILTAKOULU RY 
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS    PÖYTÄKIRJA 
Paikka: Päätalo luentosali A08 
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/67248363585?pwd=ZG1IbFFGeC9EQklDSVJpbkVzaHlQUT09 
Aika: Torstai 25.3. klo 17  
 

1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous ajassa 17.02. 
 

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 
Ehdotetaan kokouksen puheenjohtajaksi Aino Kattilakoskea. Aino Kattilakoski on käytettävissä. 
Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Aino Kattilakoski.  
 

3. Kokouksen sihteerin valinta 
Ehdotetaan kokouksen sihteeriksi Juho Lankista. Juho Lankinen on käytettävissä. Valitaan 
kokouksen sihteeriksi Juho Lankinen. 
 

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta 
Ehdotetaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Eetu Niemeä ja Matias Menaa. 
Eetu Niemi ja Matias Mena ovat käytettävissä. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi Eetu Niemi ja Matias Mena. 
 

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.  
 

6. Kokouksen työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen 
Cecilia Ingman esittelee kokouksen työjärjestyksen ja esityslistan. Cecilia Ingman ehdottaa, että 
muutetaan työjärjestyksen kohtaa 6. Äänestäminen siten, että myös esityslistan kohdassa 10 pidetään 
jokaisesta vastaehdotuksesta tarvittaessa koeäänestys. Hyväksytään muutosehdotus.  
Hyväksytään kokouksen työjärjestys ja esityslista. 
 

7. Ilmoitusasiat 
Järjestetään ylimääräinen yhdistyksen kokous, koska PRH ei ole hyväksynyt kokonaisuudessaan 
syyskokouksen 2020 sääntömuutoksia. 
 

8. Syyskokouksen 2020 sääntömuutokset 
Cecilia Ingman esittelee sääntömuutokset joita PRH ei ole hyväksynyt. PRH ei ole hyväksynyt 
sääntömuutoksia koskien kohtaa 3§ Jäsenet. Korjausehdotuksia on saatu ja muutosehdotus esitellään 
ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa. 
 

9. Varainhankintasuunnitelman täydentäminen 
Oskari Portaankorva esittelee hallituksen muutosehdotuksen varainhankintasuunnitelmaan. Ehdotus 
on laadittu koska edellinen sijoituskohde olisi vaatinut LEI-tunnuksen hankkimista. Tunnuksen 
hankkimista ei nähty toistaiseksi tarkoituksenmukaiseksi johtuen Iltakoulu ry:n sijoitustoiminnan 
vähäisestä ja kokeellisesta luonteesta. Hyväksytään hallituksen muutosehdotus 
varainhankintasuunnitelmaan. 
 

10. Jäsenrekisteriohje 
Cecilia Ingman esittelee hallituksen muutosehdotuksen jäsenrekisteriohjeeseen kohtaan 
Jäsenrekisteri. Ehdotus on tehty koska jäsenrekisteriohjeessa mainittu velvoite hallitukselle on 
täytetty. Hyväksytään hallituksen muutosehdotus jäsenrekisteriohjeeseen. 
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11. Sääntömääräinen jäsenten erottaminen 

Aino Kattilakoski ehdottaa, että erotetaan kokouksessa nimetyt henkilöt Iltakoulu ry:n sääntöjen 3§ 
nojalla. Hyväksytään ehdotus. 
 

12. Toimintakauden 2020 tilinpäätöksen, taseen, toimintakalenterin ja toimintakertomuksen esittely 
Lauri Seppä esittelee toimintakauden 2020 tilinpäätöksen ja taseen. Karoliina Vaakanainen esittelee 
toimintakauden 2020 toimintakalenterin ja toimintakertomuksen. 
 

13. Toiminnantarkastajien lausunnon esittely 
Cecilia Ingman esittelee toiminnantarkastajien Fiija Maunulan ja Olivia Din Bellen lausunnon. 
Toiminnantarkastajat puoltavat vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2020 hallitukselle. 
 
Vuoden 2020 hallituksen jäsenet Cecilia Ingman, Karoliina Vaakanainen, Lauri Seppä, Jenna 
Krakau, Santeri Iivonen ja Vilma Lintunen poistuvat kokoustilasta kohdan 14. käsittelyn ajaksi. 

14. Tilinpäätöksen ja taseen vahvistaminen, toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden 
myöntäminen vuoden 2020 hallitukselle 
Eetu Niemi ehdottaa vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2020 hallitukselle, sekä tilinpäätöksen, 
taseen, toimintakalenterin ja toimintakertomuksen hyväksymistä. Vahvistetaan tilinpäätös ja tase, 
hyväksytään toimintakertomus ja toimintakalenteri. Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2020 
hallitukselle. 
 
Cecilia Ingman, Karoliina Vaakainen, Lauri Seppä, Jenna Krakau, Santeri Iivonen ja Vilma 
Lintunen palaavat kokoustilaan. 

15. Muut esille tulevat asiat 
Ei muita esille tulevia asioita. 
 

16. Seuraavan yhdistyksen kokouksen ajankohta 
Ylimääräinen yhdistyksen kokous järjestetään ennen 2021 sääntömääräistä syyskokousta. 
 

17. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 17.49. 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

 
   

  
 

 

Aino Kattilakoski, puheenjohtaja Juho Lankinen, sihteeri 

Eetu Niemi, pöytäkirjantarkastaja Matias Mena, pöytäkirjantarkastaja 


