ILTAKOULU RY
HALLITUKSEN KOKOUS 11/2020

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Etäkokous Zoomissa
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/67721439303
Aika: lauantai 23.5.2020 kello 12.00
Paikalla:
Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja
Nea Lundberg, sihteeri
Lauri Seppä
Anni Koivunen
Cecilia Ingman
Pihla Hakulinen
Vilma Lintunen
Tiia Saltiola
Elina Antikainen
Jenna Krakau, poistui klo 13.21
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous klo 12.04.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Vilma Lintunen ja Lauri Seppä.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista.
5. Ilmoitusasiat ja posti
Arttu Rintanen lähetti eropyyntönsä sähköpostilla. Allekirjoitimme LFC opiskelijoiden/Complexin
vetoomuksen lukukausimaksuista koronan aikana.
6. Talous
a) Taloustilanne
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 21 577,71 euroa.
b) Laskut ja korvaukset
Ei uusia laskuja tai korvauksia. Valmennuskurssin opettaja lähettää laskun sopimuksensa
mukaisesti.
7. Sähköiset päätökset
a) Anni Koivunen ehdottaa 11.5. että Sima-arvostelua varten ostetuista simoista ei tehdä sittenkään
kulukorvausta, koska sima-arvostelua ei pystytty tekemään. Hyväksytään ehdotus.
b) Nea Lundberg ehdottaa 13.5. että siirretään seuraava hallituksen kokous lauantaille 23.5.
Hyväksytään ehdotus.
c) Jenna Krakau ehdottaa 18.5. että myydään haalarimainospaikka Kokoomuksen Tampereen
aluejärjestölle oikeasta säärestä. Hyväksytään ehdotus.
d) Iina Vahteri ehdottaa 18.5. että allekirjoitetaan LFC opiskelijoiden/Complexin vetoomus
lukukausimaksuista Koronan aikana. Hyväksytään ehdotus.

8. Palaute hallitukselle
On tullut ehdotus mentorointitoiminnan aloittamisesta. Toimintaa pyörittäisi mahdollisesti toimihenkilö sekä
työryhmä. Asiasta voidaan tehdä alustava suunnitelma ja kysellä iltakoululaisten tahtotilaa sekä kiinnostusta
asiasta.
Palautetta on tullut siitä, että hallituksen kokouksen etäyhteyslinkkejä on vaikea löytää. Etäyhteyslinkki
lähetetään aina ennen kokousta Politologit-listalle.
9. Toimihenkilön eropyyntö
Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että myönnetään Arttu Rintasen eropyyntö. Mietitään, että rekrytäänkö uusi
varainhankintatoimihenkilö. Lisätään varainhankintatoimihenkilön rekryäminen ylimääräisen yhdistyksen
kokouksen esityslistaan ja käsitellään asia kokouksessa. Laitetaan Politologit-listalle avoin haku, jos
ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa uutta varainhankintatoimihenkilöä ei valita.
10. Menneet tapahtumat
Ei menneitä tapahtumia.
11. Tulevat tapahtumat
a) Mökkireissu
Voi olla, että joudutaan miettimään uudelleen mökkireissun ajankohtaa, sillä suurin osa
vuokrattavista mökeistä on varattuja 8.-9.8. Parkanon kartano on yksi mahdollinen vaihtoehto ja
selvitetään kuljetuksia Heneltä. Jos mökille ei päästä lähtemään niin keksitään kuitenkin korvaava
tapahtuma elokuun alkuun.
b) Muut syksyn tapahtumat
Ennen kesää pidetään palaveri, jossa käsitellään jokaisen sektorin syksyn tapahtumat. Palaverissa
keskustellaan myös siitä mahdollisuudesta, että rajoitukset jatkuvat syksyllä ja miten se esimerkiksi
vaikuttaa yhteistyösopimusten ehtojen täyttymiseen. Huminoiden päivistä on ollut puhetta.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.

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
2.9. Kv-piknik
3.9. Trivial Perseet
7.9. Yliopiston avajaiset
8.9. Syyslove
9.9. Johtajuussymposium
10.9. Särkänmärkä
17.9. Fuksisitsit

c) 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. Ilmoittautuneita on tällä hetkellä 14. Vivian Tuominen fasilitoi
keskustelun. Muistutetaan tapahtumasta ensi maanantaina. Ilmoittautuminen on auki tiistai iltaan
asti, ja osallistujille lähetetään osallistumislinkki sähköpostilla keskiviikkona.

12. Liikunta
Fuksiantiin kirjoitetaan liikunta-artikkeli.
13. Kulttuuri
Fuksiantiin kirjoitetaan kulttuuriartikkeli.
14. Varainhankinta
Kokoomus on ostanut haalarimainoksen. Haalarimerkkien idealomake julkaistiin Iltakoululla on asiaa Facebook ryhmässä. Lomakkeeseen on tullut idea opintosuuntahaalarimerkeistä. Hallitus- ja
toimihenkilöpaidat kustantavat noin 14 euroa. Keskustellaan asiasta lisää.
15. Valmennuskurssi
Valmennuskurssi on loppunut ja se sujui hyvin. Opettajan kanssa on keskusteltu kurssista. Opiskelijoiden
esittely pidettiin perjantaina 15.5. Opettajaa on neuvottu, että palkanmaksusta voi olla yhteydessä
rahastonhoitajaan, ja tehdään opettajalle työtodistus. Palautelomake julkaistaan pääsykokeen jälkeen.
Valmennuskurssille tehty Zoom-käyttäjä lopetettiin.
16. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
Ensi viikolla tulee infoa siitä, että saapuuko vaihto-oppilaita syksyllä Suomeen. Muiden ainejärjestöjen kvvastaavien kanssa keskusteltiin siitä, että järjestetään alustavasti kv-piknik 2.9. sekä pidetään vaihtareille
tervetulotilaisuus. Järjestetään mahdollisesti kv-tutoreille mökkireissu 8.8. ja lisätään siitä maininta kvtukihakemukseen, jotta siihen saataisiin rahoitusta. Mökkireissun tarkoitus on aktivoida sekä tutustuttaa
tutoreita toisiinsa sekä järjestää koulutuksia. Ulkomaan excun tukihakemus tehdään ensiviikolla.
17. Viestintä
a) Kevään toimintapalaute
Toimintapalaute tehdään ja siihen lisätään kohdat jokaiselle sektorille, vaikka koronan takia iso osa
kevään tapahtumista jouduttiin perumaan. Toimintapalaute julkaistaan ensi viikolla.
b) Harkkaesittelyt
Elokuulle etsitään vielä esittelijöitä. Voi olla että elokuuta ei saada täyteen.
18. Ympäristö ja sosiaalipolitiikka
Järjestetään syksyllä mahdollisesti kirppistapahtuma/kirppisappro yhteistyössä jonkun muun ainejärjestön
kanssa.
19. Tutorointi ja yhdenvertaisuus
Seuraava tutortapaaminen on kesäkuun alussa. Tutoreiden hengailuilta on 6.6. jolloin otetaan myös kuvat
Fuksiantiin. Kesäkuun loppuun mennessä on aikaraja Fuksiantin artikkeleille. Hiiriviikkojen ohjeistuksesta
tulee lisää infoa ensi viikolla. Politiikan tutkimuksen tutoreille on tehty oma Moodle-alue.
Häirintätapausmenettelyyn vaaditaan sääntömuutos ja otetaan yhteyttä TREYn järjestöpuolelle jo keväällä.
TREYn sosiaalipoliittisen asiantuntijan kanssa keskusteltiin, ja TREY tarjoaa koulutuksen siitä, miten puhua
vaikeista asioista järjestötoiminnassa. Pidetään koulutukset ennen syksyä. Allianssi tarjoaa myös koulutuksia
häirintätapauksista järjestötoiminnassa.
20. Koulutuspolitiikka
Viime kokouksen jälkeen on allekirjoitettu LFC opiskelijoiden/Complexin kannari. Kopo on osallistunut
aktiivisesti kollegioihin.
21. Työelämä ja alumni
a) Syksyn kotimaan excu
Kevään peruuntuneita excukohteita on lähestytty. Tavoitteena on sijoittaa Helsingin excu aikavälille
21.-23.9. Sisäministeriöstä ja Ulkopoliittisesta instituutiosta on vastattu, ja palaavat asiaan

myöhemmin. Business Finlandista ei ole vastattu. Pohditaan, onko kevään peruuntuneelle exculle
päässeille ensisijaisuus syksyn excun ilmoittautumisessa.
b) Kevään 2021 ulkomaan excu
Meppejä on lähestytty ulkomaan excusta. Alviina Alametsä on ilmaissut olevansa kiinnostunut
vierailusta ja matkakulujen kattamisesta, mutta koronan takia kaikki vierailut ovat nyt jäissä. Lisää
infoa tulee, kun loputkin mepit vastaavat.
c) Linkedin
Tavoitteena on siirtää aikaisemman IK:n päätilin eli yksityishenkilötilin kontakteja
organisaatiosivulle, mikä vie aikaa. Kun tarpeeksi kontakteja on saatu siirrettyä, niin voidaan
mahdollisesti deaktivoida tai poistaa Iltakoulun yksityishenkilötili. Toisaalta yksityishenkilötili
mahdollistaa LinkediInissä puuhastelun yhdistyksen nimissä vs. hallituksen vuosittain vaihtuvan
yksityishenkilön nimissä.
d) Syksyn alumnitoiminta
Alumnitoimintaa on todennäköisesti luvassa syksylle. Ajankohtana mahdollisesti loka-marraskuu.
IK jälleentapaamista on edistänyt alumni Noomi Saarinen, joka antaa lisää infoa kesän aikana
alumnipuolelta.
22. Ainejärjestötila
Pohditaan, että pitäisikö jokaisen päivystäjän osallistua TREYn koulukseen häirintätapauksiin puuttumisesta.
Tullaan siihen tulokseen, että kannustetaan kaikkia osallistumaan, mutta koostetaan koulutuksen tärkeimmät
pointit päivystäjille. Syksyksi pitää päivittää päivystäjien ohjeet sekä tehdä kahvipassilaskelmat.
23. Marrasjuhla
Viime Marrasjuhla palaverissa käsiteltiin eri pitopalvelutarjouksia. Toimikunnan palaverissa puollettiin
Zipatan tarjouksen hyväksymistä. Zipatan tarjous sisältää tarjoilijat, pöytäliinat, astiat, ruoat ja ruokien
kuljetukset. Tarjouksia kysyttiin yhteensä 17 pitopalveluyrityksestä. Hinnat vaihtelivat 3000-4500 euron
välillä. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että hyväksytään marrasjuhlia varten Zipatan tarjous. Hyväksytään
ehdotus. Hinta on alustavasti 3 360 euroa. Lähetetään Zipatalle sähköpostia tarjouksen hyväksymisestä,
mutta allekirjoitetaan sopimus vasta syksyllä.
Jenna poistui 13.21
24. Puheenjohtajan tilannekatsaus
Entisen valmennuskurssin opettajan työtodistus on allekirjoitettu ja lähetetty postissa. Tehdään hallituksen
sisäinen palautekysely ennen kesää. TREYn alaisten ainejärjestöjen puheenjohtajat menevät yhdessä mökille
kesällä.
25. Ylimääräinen yhdistyksen kokous
a) Kokouksen koollekutsuminen
Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että kutsumme kokouksen koolle 6.6. klo 15 alkaen. Hyväksytään
ehdotus. Kokous pidetään TOAS Ilmarin kerhotilassa. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että
mahdollistetaan kokoukselle etäyhteys. Hyväksytään ehdotus.
b) Kokouksen esityslista, työjärjestys ja hallituksen esitykset
Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että hallitus hyväksyy ylimääräisen yhdistyksen kokouksen
esityslistan, työjärjestyksen ja hallituksen esityksen sääntöjen muuttamisesta. Hyväksytään ehdotus.
26. Muut esille tulevat asiat
Hallitus pitää kokoustauon kesällä. Ennen taukoa kokoustetaan vielä kerran ja kokouksessa käsitellään
toimintakyselyn vastaukset, ylimääräinen yhdistyksen kokous, valmennuskurssin palaute, hallituksen
sisäinen palaute sekä tapahtumapalaveri. Kokoustauko kestää alustavasti heinäkuun loppuun. Kokouksia
voidaan pitää myös ennen sitä, jos sille nähdään aihetta. Kvartaalikatsastus pidetään elokuun alussa.

27. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraavan kokouksen ajankohta on alustavasti lauantaina 13.6. klo 12.
28. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 13.49.

Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja

Vilma Lintunen, pöytäkirjantarkastaja

Nea Lundberg, sihteeri

Lauri Seppä, pöytäkirjantarkastaja

