ILTAKOULU RY
HALLITUKSEN KOKOUS 10/2020

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Etäkokous Zoomissa
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/68572811429
Aika: maanantai 11.5.2020 kello 17.00
Paikalla:
Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja
Nea Lundberg, sihteeri
Iina Vahteri
Lauri Seppä
Anni Koivunen, saapui klo 17.12
Cecilia Ingman
Santeri Iivonen
Pihla Hakulinen, saapui klo 17.40
Vilma Lintunen
Jenna Krakau
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous klo 17.03.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Iina Vahteri ja Cecilia Ingman.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Lisätään kohtaan 6. Talous, kohta c) netlasku-palvelun käyttöönotto. Lisätään kohtaan 16. Varainhankinta
kohdat a) haalarimainokset, b) haalarimerkit ja c) hallitus- ja toimihenkilöpaidat. Lisätään kohtaan 17.
Valmennuskurssi kohdat a) ajankohtainen tilanne, b) opettajan palkka, c) kurssipalaute ja d) tulot.
Hyväksytään esityslista.
5. Ilmoitusasiat ja posti
Verohallinnolta on tullut kolme kirjettä. Aj-tilaan tulee edelleen postia Viking Lineltä. Otetaan vuoden 2018
hallitukseen yhteyttä asiasta. EDUn ainejärjestöt ovat luomassa yhteistä laulukirjaa, josta lähettivät kyselyn
Iltakoululle.
6. Talous
a) Taloustilanne
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 21 577,71 euroa.
b) Laskut ja korvaukset
Ei uusia laskuja tai korvauksia.
c) Netlasku-palvelun käyttöönotto
Lauri Seppä ehdottaa, että otamme Netlasku-palvelun käyttöön verkkolaskutusta varten.
Hyväksytään ehdotus. Syynä tähän on laskutuksen lakiuudistus, jossa kaikki laskut voidaan
nykyisin vaatia verkkolaskuna. Palvelun peruskäyttö ei kustanna mitään.
Anni saapuu klo 17.12
7. Sähköiset päätökset
a) Anni Koivunen ehdottaa 27.4. että ostetaan 15 eurolla simaa Iltakoulun sima-arvostelua varten, jotta

saadaan vappumateriaalia Instagramiin. Hyväksytään ehdotus
b) Jenna Krakau ehdottaa 6.5. että myydään haalarimainospaikka Tampereen Vihreät ry:lle (etureisi tai
sääri). Hyväksytään ehdotus.
c) Jenna Krakau ehdottaa 6.5. että myydään haalarimainospaikka Tampereen seudun Vihreille nuorille,
Virnu ry:lle ja paikaksi etureisi tai pohje. Hyväksytään ehdotus.
d) Santeri Iivonen ehdottaa 7.5. että varataan Hatanpään soutupavilijonki 17.9. fuksisitsejä varten,
koska on vaikea sitsata ilman paikkaa. Hyväksytään ehdotus.
e) Karoliina Vaakanainen ehdottaa 10.5. että lähetetään TREYn toiminta-avustushakemus sekä
tarvehankintaiseen että kannustavaan osaan liitteinen, ja pyydetään 2000 euron avustusta viime
vuoden tavoin. Lisäksi tehdään samalla yhdistysilmoitus Tahlossa. Hyväksytään ehdotus.
8. Palaute hallitukselle
Palautteessa toivottiin Iltakoulun nettisivuille osiota, josta löytyisi kaikki yhdistyksen ohjaavat dokumentit.
Tällä hetkellä dokumentit löytyvät vain syyskokouksen liitteistä. Palaute on huomioitu jo ennen kokousta ja
uudistukset nettisivuille tullaan tekemään.
Padlettiin oli tullut jo aikaisemmin toivomus etäsitseistä. Etäsitsien mahdollisuutta pohdittiin, mutta tultiin
siihen tulokseen, että sitsit olisivat mahdollisesti niin kaoottiset, ettei niitä järjestetä ainakaan vielä. Ei
kuitenkaan suljeta pois etäsitsien mahdollisuutta tulevaisuudessa.
Jäsenistöltä oli tullut ehdotus siitä, että Iltakoulun Youtube-kanavaa aktivoitaisiin. Kanavalle voitaisiin ladata
videoita, missä esimerkiksi esitellään Iltakoulua ainejärjestönä tai politiikan tutkimuksen opiskelua. Videot
tehtäisiin vapaaehtoisten voimin. Hallitus pohtii asiaa, ja kehitetään ideaa eteenpäin.
9. Menneet tapahtumat
Ei menneitä tapahtumia.
10. Tulevat tapahtumat
a) Mökkireissu
Palokärjen mökki ja Antaverkka ovat molemmat varattuja. Korvaavaa paikkaa haetaan. Vuokrattavia
mökkejä on esimerkiksi Vammalassa ja Ylöjärvellä. Selvitetään asiaa.
b) Fuksiviikot
Hiiriviikkojen ja syksyn alustava aikataulu on luotu. Vaikka suunnitelma fyysisitä tapahtumista on
tehty, niin otetaan huomioon nykyisen tilanteen kehitys. Valmistaudutaan myös siihen, että
tapahtumia joudutaan järjestämään syksyllä etänä.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.

14.8. Epävirallinen hengailuilta
15.8. Saunailta Amos-klubilla
17.8. Kampus- ja kaupunkikierros
18.8. Amazing race
19.8. Piknik
20.8. Harkka-approt
24.8. Ulkoilu/rantatapahtuma
25.8. Pubiryömintä
27.8. Fuksimökki
28.8. Maistereiden huurteinen seikkailu
31.8. Metsäretki/sauna
1.9. Challenge accepted
3.9. Vapputapahtuma?
7.9. Yliopiston avajaiset
8.9. Syyslove
9.9. Johtajuussymposium

xvii.
xviii.

10.9. Särkänmärkä
17.9. Fuksisitsit

c) Vappuviikot
TREY:n vappuviikot pidetään 27.8.-12.9. Vapputapahtumat käsitellään tulevaisuudessa yhdessä
hiiriviikkojen tapahtumien kanssa.
d) EU-briiffi
EU-briiffi pidetään keskiviikkona 27.5. kello 16-17. Tapahtuma järjestetään yhdessä FAIAn ja
Euroopan parlamentin Suomen osaston kanssa. Etäyhteys tulee Zoomiin ja tapahtuman yhteyteen
tulee ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää kysymyksiä aiheesta.
Tapahtuma on ensisijaisesti Iltakoulun ja FAIAn jäsenille. Tapahtuman fasilitoi Vivian Tuominen.
Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa perjantaina 15.5.
Pihla saapuu 17.40
11. Tutorointi ja yhdenvertaisuus
Viimeisimmässä tutortapaamisessa keskusteltiin tutorkoulutuksista, hiiriviikkojen tapahtumista, hiiripassista
ja maisteritutoreiden aktivoimisesta. Fuksiantiin yritetään saada kirjoittajia ja osa hallituksesta on jo siihen
lupautunut. Fuksikirje päivitetään ajantasaiseksi. Aikaisempina vuosina aj-tilaan on saatu kopiota
Ulkopolitiikka -lehdestä, joita on jaettu fukseille. Yritetään saada lehteä myös tänä vuonna. Seuraava
tutortapaaminen pidetään toukokuun lopulla.
TREY:tä konsultoidessa tuli ilmi, että häirintätapausten menettelyohje ei anna meille valtuuksia tehdä
konkreettisia toimenpiteitä häirintä- ja kiusaamistapausten ilmentyessä. Ongelmana on se, että
häirintätapausten menettelyohjetta ei ole sidottu Iltakoulun sääntöihin. Säännöissä pitäisi mainita, että
häirintä- ja kiusaamistapauksissa toimitaan häirintätapausten menettelyohjeen mukaisesti. Pohditaan sitä, että
tehdäänkö sääntömuutosehdotus jo ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen vai vasta syyskokoukseen.
Päädyttiin siihen, että tehdään sääntömuutosehdotus vasta syyskokoukseen, jotta asiaa pystytään työstämään
hyvällä ajalla ja, että voidaan konsultoida TREY:tä, lakitoimistoa ja järjestämään jäsenistölle avoimia
keskustelutilaisuuksia. Hallitus on myös muista syistä tuomassa syyskokoukseen sääntömuutosehdotuksen
§3 Jäsenet. Häirintätapausten menettelyohje on dokumenttina pätevä, mutta hallituksella ei ole valtuuksia
asettaa toimenpiteitä jäsenistölle. Häirintätapaukset viedään kuitenkin vieläkin eteenpäin
häirintätyöryhmälle, joka käsittelee häirintätapaukset.
12. Koulutuspolitiikka
Ensi viikolla on koulutuksenohjausryhmän kokous. Yeti laittoi viestiä, että harkkoja on nyt mahdollista
korvata muilla suorituksilla. Infotaan asiasta Politologit-listalla. Tehdään Sisusta päivitys Ig:seen.
Lukuvuosipalautteesta pidettiin palaveri yhdessä henkilökunnan kanssa. Palaverissa käsiteltiin kurssien
päällekkäisyyksiä, kieliopintokokonaisuuksia, miten parantaa kommunikaatiota opiskelijoiden ja
henkilökunnan välillä, POLPOP -kokonaisuuden sähköistämisestä sekä kv-opiskelijoiden kehnoa
kurssivalikoimaa. Keskusteltiin myös siitä, miten mahdollistaa tietty rutiininomaisuus sekä monimuotoiset
suoritusvaihtoehdot verkko-opinnoissa. Risto Niemikari laittoi palaverin jälkeen sähköpostia siitä, miten
syksyllä pystytään tutustuttamaan uudet opiskelijat ja henkilökunta toisiinsa, jos ei pystytä tapaamaan
fyysisesti. Pohditaan tutoroinnissa sitä, miten uudet opiskelijat pystytään mahdollisimman hyvin
integroimaan Iltakouluun, jos ei ole mahdollista järjestää fyysisiä tapahtumia.
Pidetään kokoustauko klo 18.25
Jatketaan kokousta klo 18.33
13. Työelämä ja alumni
Ei uutta.

14. Liikunta
Ensi lukuvuodelle haettiin samoja liikuntavuoroja mitä aikaisemminkin: tiistaina 19-20.30 palloiluvuoro,
keskiviikkona 16-17 sählyvuoro yhdessä Johdon ainejärjestöjen kanssa, ja keskiviikkona 18-19.30
lentopallovuoro. Iltakoululle ei haettu omaa säännöllistä palloiluvuoroa, koska kiinnostuneita ei ollut
tarpeeksi. Varataan kuitenkin satunnaisesti ja hyvällä ajalla palloiluvuoroja, jossa voidaan pelata esimerkiksi
sählyä ja korista.
15. Kulttuuri
Interaktiolle sopii pubiryöminnän päiväksi 25.8.
16. Varainhankinta
a) Haalarimainokset
Tampereen Vihreille ja Tampereen Vihreille nuorille on myyty haalarimainokset. Paikkoja ei ole
enää paljon jäljellä. Kokoomus on alustavasti ostamassa haalarimainoksen.
b) Haalarimerkit
Huhtikuussa on ostettu haalarimerkkejä Facebookin haalarimerkkitori -ryhmän kautta. Mietitään,
että tilataanko lisää merkkejä syksyksi. Haalarimerkkien idealomake voidaan julkaista uudelleen
syksyllä. Laitetaan Facebookin Haalarimerkkitori -ryhmään uudelleen julkaisu.
c) Hallitus- ja toimihenkilöpaidat
Kilpailutetaan paidat ja painopaikat ja esitys asiasta tehdään seuraavaan hallituksen kokoukseen,
jonka jälkeen tilauksesta päätetään. Paidat ovat omakustanteiset.
17. Valmennuskurssi
a) Ajankohtainen tilanne
Valmennuskurssi alkaa keskiviikkona 13.5. Opettajan kanssa pidettiin Zoom tapaaminen, jossa vielä
varmennettiin asioita koskien valmennuskurssia. Valmennuskurssin aikataulu ja ohjeet Zoomiin
käyttöön on lähetetty kurssilaisille. Perjantaina 15.5. iltakoululaisia tulee esittäytymään kurssille.
Koostetaan Instagramiin lukuvinkkejä pääsykokeisiin.
b) Opettajan palkka
Opettaja ei ennen hallituksen kokousta toimittanut kirjallista selvitystä palkankorotuksesta. Iina
Vahteri ehdottaa, että kerromme opettajalle, että pysymme allekirjoitetussa sopimuksessa, sillä hän
ei ole esittänyt muita toiveita, vaikka häneltä on tätä pyydetty. Hyväksytään ehdotus.
c) Kurssipalaute
Tehdään palautelomake kurssilaisille, jotta valmennuskurssia pysytään kehittämään. Opettaja on
myös toivonut kurssipalautetta. Lomake lähetetään vasta pääsykokeiden jälkeen. Kurssin jälkeen
palautetta on myös mahdollista lähettää valmennuskurssisähköpostiin.
d) Tulot
Valmennuskurssista tuottoja tulee yhteensä noin 4 839 euroa.
18. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
Euroopan ulkopuolelta tulevat vaihto-oppilaat pääsevät Suomeen aikaisintaan keväällä 2021 oleskelulupien
vuoksi.
19. Viestintä
Harkkaesittelyt on tarkoitus pitää kesä-, heinä- ja elokuun ensimmäisillä viikoilla. Voi olla, ettei elokuulle
saada esittelijöitä. Tehdään pääsykoepäivälle sisältöä Instagramiin.
20. Ympäristö ja sosiaalipolitiikka
Sopo aktivoitui mielenterveyspäivänä. Kahvipäivitys tehtiin viime viikolla Instagramiin.

21. Ainejärjestötila
Ainejärjestötilasta on käyty hakemassa pilaantuneet maidot sekä verohallinnon kirjeet. Ennen syksyä pitää
tehdä kahvipassilaskelmat.
22. Marrasjuhla
Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että Marrasjuhlien kokonaisbudjetti eli käytettävät rahat ovat 7000 euroa
verraten aikaisempiin vuosiin, ja samalla allokoidaan 3200 euroa varainhankinnan tuloista Marrasjuhlien
kulujen kattamiseen oletettujen lipputulojen (3800e) lisäksi, jotta kokonaisbudjetti täyttyy. Hyväksytään
ehdotus. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että silliksen tarjoilubudjetti määrittyy sillislippujen myynnin
mukaan, joita alustavasti myytäisiin 60 kpl x 5e, ja lisäksi ylimääräisestä 50 eurosta, joka otetaan
varainhankinnan budjetista, jotta kokonaisbudjetti olisi 350 euroa (sisältää vain tarjoilut eli juomat ja ruuat).
Hyväksytään ehdotus. Cecilia Ingman ehdottaa, että otetaan Heneltä kyydit Majuilta jatkoille hintaan 250
euroa. Yhteen bussiin mahtuu 60 henkilöä, joten yksi bussi tekee matkan kaksi kertaa. Tämä siksi, että Hene
on meidän yhteistyökumppanimme. Hyväksytään ehdotus. Marrasjuhlissa on yhteensä 120 paikkaa, joista 15
on alustavasti varattu muiden ainejärjestöjen edustajille. Kutsutaan muita politiikan tutkimuksen
ainejärjestöjä sekä Iltakoululle läheisiä ainejärjestöjä. Marrasjuhlien lippu iltakoululaisille kustantaa 35 euroa
ja muiden ainejärjestöjen edustajille 40 euroa. Lippu sillikselle maksaa 5 euroa. Erillistä cocktailtilaisuutta ei
tule. Marrasjuhlien esiintyjää etsitään opiskelijabändeistä sekä kysytään tutuilta. Metkuselta saadaan
koristelut, ja ollaan asiasta yhteydessä vielä keväällä. Selvitetään standaarien jakamista. Tarjoilijoita
kysytään Facebookista. Pitopalvelukilpailutus on aloitettu.
23. Puheenjohtajan tilannekatsaus
Toiminta-avustushakemus on lähetetty. Sähköpostia tuli viime vuoden valmennuskurssin opettajalta, joka
pyysi lähettämään työtodistuksen. Nordnettiin otettiin yhteyttä, ja sijoitustoiminnan aloittamiseen tarvitaan
Iltakoulun varainhankintasuunnitelma sekä pöytäkirja, jossa sijoitustoiminnan aloittamisesta päätettiin.
24. Ylimääräinen yhdistyksen kokous
Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Alustavasti kokous pidetään
perjantaina 5.6. klo 17 alkaen. Kokouskutsu lähetetään 22.5. Kokoustila varataan Sammolta tai Metsolta.
25. Muut esille tulevat asiat
Hallituksen sisäinen kysely tehdään ennen kesää.
26. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraavan kokouksen ajankohta on alustavasti perjantaina 22.5.
27. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 19.52.

Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja

Iina Vahteri, pöytäkirjantarkastaja

Nea Lundberg, sihteeri

Cecilia Ingman, pöytäkirjantarkastaja

