ILTAKOULU RY
HALLITUKSEN KOKOUS 12/2020

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Etäkokous Zoomissa
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/66928752367?pwd=TGlxRVU4bnJBMlNibXNqMk1TdE5ndz09
Aika: lauantai 13.6.2020 kello 12.00
Paikalla:
Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja
Nea Lundberg, sihteeri
Iina Vahteri
Lauri Seppä
Anni Koivunen
Cecilia Ingman
Santeri Iivonen
Pihla Hakulinen
Tiia Saltiola, poistui klo 13.50
Elina Antikainen, poistui klo 12.37
Joakim Vigelius
Vilma Lintunen
Jenna Krakau
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous klo 12.07.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Santeri Iivonen ja Tiia Saltiola.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Lisätään kohtaan 13. Työelämä ja alumni kohdat a) kotimaan excu ja b) ulkomaan excu 2021. Lisätään
kohtaan 17. Valmennuskurssi kohdat a) työtodistus ja b) palautekyselyn vastaukset. Lisätään kohtaan 19.
Viestintä kohdat a) kevään toimintakysely, b) harkkaesittelyt ja c) ig-materiaali sisään päässeille.
Hyväksytään esityslista.
5. Ilmoitusasiat ja posti
PRH:lta tuli sähköpostia, että sääntömuutos on onnistuneesti kirjattu.
6. Talous
a) Taloustilanne
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 20 430,35 euroa.
b) Laskut ja korvaukset
Viime vuodelta on jäänyt 288,55 euroa jäännösveroa maksettavaksi.
7. Sähköiset päätökset
a) Lauri Seppä ehdottaa 26.5. että maksetaan valmennuskurssin opettajalle 2 000 euroa sopimuksen
mukaisesti. Hyväksytään ehdotus.
8. Palaute hallitukselle
Ei uusia palautteita.

9. Menneet tapahtumat
a) Ask me anything – EU edition 27.5.
Tapahtuma pidettiin keskiviikkona 27.5. klo 16 alkaen etänä Zoomissa yhdessä FAIAn ja Euroopan
parlamentin Suomen osaston kanssa. Tapahtumaan osallistui yhteensä 17 henkilöä. Tapahtuma oli
onnistunut, mutta vähän yksipuolinen. Tapahtuman kesto koettiin hyvänä.
b) Ylimääräinen yhdistyksen kokous
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidettiin lauantaina 6.6. TOAS Ilmarin kerhotilassa sekä
etäyhteyden välityksellä. Hallituksen esitys meni läpi, viime vuoden hallitukselle myönnettiin
vastuuvapaus ja Joakim Vigelius valittiin uudeksi varainhankintatoimihenkilöksi. Seuraava
yhdistyksen kokous pidetään loka-marraskuussa.
10. Tulevat tapahtumat
a) Mökkireissu
Mökkireissun ajankohta siirtyy eteenpäin, sillä vapaita mökkejä ei ole lähiseuduilla vuokrattavissa
elokuussa. Järjestetään korvaavana tapahtumana esimerkiksi piknik tai saunailta. Tapahtuman
ajankohtana alustavasti lauantai 8.8.
b) Syksyn tapahtumat
Tapahtumapalaveri pidettiin viime sunnuntaina, ja palaverissa lyötiin lukkoon syksyn tapahtumien
päivämääriä. Mikäli tapahtumia ei pystytä suunnitellusti järjestämään, voidaan tapahtumakonseptit
muuttaa toiseen muotoon. Yritetään mahdollistaa fuksiviikoille puhtaasti alkoholittomia tapahtumia.
Mietitään, että fuksiviikoille lisätään kaikille avoin liikuntakokeilu, jossa pelattaisiin alustavasti
pesäpalloa. Mietitään, jos fuksien pikkujoulut järjestettäisiin tänä vuonna sitsien muodossa.
Elina poistui, 12,37
11. Tutorointi ja yhdenvertaisuus
TREYn sosiaalipoliittiselle vastaavalle on laitettu koulutuksesta, jossa käsitellään sitä, miten
häirintätapauksiin puututaan järjestötoiminnassa. Toiveena on, että koulutus pidettäisiin ennen päivystysten
alkamista syksyllä. Laitetaan TREY:lle viestiä siitä, miten nimenomaa Iltakoulu järjestönä hyötyy
koulutuksesta ja esitetään toiveita koulutuksen sisällöstä.
Kevään viimeinen tutortapaaminen oli 5.6. ja kaikki hiiriviikkojen tapahtumat on suunniteltu valmiiksi.
Syksyllä pitää tiedostaa se, että kaikki fuksit eivät välttämättä halua osallistua fyysisiin tapahtumiin, ja
huomioida tämä tutoroinnissa. Yliopisto järjestää mahdollisesti koulutuksen etätutoroinnista. Ensimmäinen
periodi on näillä näkymin etänä, mutta sen toteutuksesta tulee lisää infoa myöhemmin. Henkilökunnan ja
fuksien tutustuttaminen toteutetaan etänä, mutta HOPS-tapaamiset pyritään toteuttamaan fyysisesti.
12. Koulutuspolitiikka
Yliopiston linjaukset syksyn suhteen on ollut epäselviä, mikä jättää paljon vastuuta tiedekunnille. Yliopisto
toivoo, että suurin osa luento-opetuksesta järjestetään etänä, mutta että fukseille järjestettäisiin myös
lähiopetusta. Ensi viikolla tulee tieto yliopiston tilojen aukioloista. Syksyn vaihdot ja ulkomailla toteutuvat
harkat on peruttu, mutta linjaus ei koske jo keväällä aloitettuja harkkoja.
13. Työelämä ja alumni
a) Kotimaan excu
Kaikkiin excukohteisiin pitää ottaa uudelleen yhteyttä elokuussa vierailusta.
b) Ulkomaan excu 2021
Kaikille Mepeille on laitettu sähköpostitse kysely vierailusta. Tällä hetkellä ainoastaan Huhtasaaren
edustajat ovat vastanneet myöntävästi vierailuun, ja he pystyisivät myös kustantamaan osan
matkakuluista. Vierailu parlamenttiin kestäisi kaksi päivää. Yritetään kuitenkin selvittää, että
pystytäänkö jäämään pidemmäksi aikaa. Mietitään myös muita vierailukohteita. Ajankohtana olisi
alustavasti toukokuun kaksi viimeisintä viikkoa

Pidetään kokoustauko ajassa 13.19
Jatketaan kokousta ajassa 13.26
14. Liikunta
Ei uutta.
15. Kulttuuri
Ei uutta.
16. Varainhankinta
Muutamat haalarisponsorit hankitaan vielä kesän aikana, ja alustava haalaritilaus tehdään heinäkuussa. Jos
fuksit eivät pääse yliopistolle sovittamaan haalareita, niin järjestetään sovitus hiiriviikoilla tapahtumien
yhteydessä. Fb:n haalarimerkkitori -ryhmän kautta tilataan merkkejä säännöllisesti. Tehdään syksyllä
inventaario kaikista oheistuotteista. Otetaan yhteyttä yhteistyökumppaneihin sopimusten täyttymisestä.
17. Valmennuskurssi
a) Työtodistus
Valmennuskurssin opettajalle on tehty työtodistus, ja pyritään allekirjoittamaan se lähiaikoina.
b) Palautekyselyn vastaukset
Kyselyyn oli tullut viisi vastausta. Tulevaisuudessa voitaisiin tehdä pelkän materiaalipaketin
ostaneille oma palautekysely. Toivomuksena oli myös tulevaisuudessa hajauttaa kurssia, sillä osa
koki sen turhan intensiiviseksi. Kurssiin oltiin suurimmaksi osaksi tyytyväisiä, ja etätoteutus oli
onnistunut.
18. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
Vaihto-oppilaita ei tule eikä kukaan ole lähdössä syksyllä vaihtoon. Selvitetään, saavatko koulutuksen
käyneet kv-tutorit koulutuksesta opintopisteitä tai muuta kompensaatiota yliopistolta. Kysytään myös
Complexilta, että tarvitsevatko he lisää tutoreita. Kv-tukihakemuksia on tehty kaksi, ja päätösten pitäisi tulla
ennen juhannusta.
Tiia poistuu klo 13.50
19. Viestintä
a) Kevään toimintakysely
Kyselyyn tuli yhteensä 5 vastausta. Yleisesti sektoreihin ja Iltakoulun toimintaan oltiin tyytyväisiä.
Positiivista palautetta tuli erityisesti kyykästä. Vapulle olisi kaivattu enemmän tapahtumia. Osa
vastanneista koki ympäristö ja sosiaalipoliittiseen sektorin näkymättömänä, ja mietitään jos
tulevaisuudessa sektoria konkretisoitaisiin enemmän toimintasuunnitelman tasolla. 4/5 vastaajasta on
kokenut tai todistanut häirintää aj-tilassa. Syksyllä pyritään noudattamaan toimintasuunnitelmaa
normaalisti.
b) Harkkaesittelyt
Kesäkuun harkkaesittelyt onnistuivat hyvin. Elokuulle on tällä hetkellä 3 esittelijää. Mietitään, että
luodaanko yleinen ohjeistus esittelijöille, jota voisi löyhästi omassa esittelyssään noudattaa.
c) IG-materiaali sisään päässeille
Tulospäivänä tehdään sisään päässeille sisältöä Instagramiin.
20. Ympäristö ja sosiaalipolitiikka
Ei uutta.
21. Ainejärjestötila
Info ainejärjestötilan aukiolosta tulee ensi viikolla.

22. Marrasjuhla
Sponsoreiden haku on aktiivisesti käynnissä. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että Kaijakka on
Marrasjuhlien virallinen jatkopaikka. Hyväksytään ehdotus. Marrasjuhlien teemaa ei ole vielä päätetty.
Suunnitellaan alustavaa haalarimerkkiä.
23. Puheenjohtajan tilannekatsaus
Mietitään, että halutaanko järjestönä ottaa kantaa johtosääntö -adressiin. Iltakoulu sai TREYn toimintaavustusta yhteensä 781 euroa. Tarvehankintaisesta osuudesta ei saatu lainkaan avustusta. Iltakoulu sai
hakemuksesta yhteensä pisteitä 81. Toimitetaan viime vuoden vahvistettu tilinpäätös järjestelmään. Otetaan
yhteyttä TREY:hyn ja kysytään tarkennusta siitä, minkä takia hakemuksessa painotetaan hallopedeja.
24. Muut esille tulevat asiat
Konfliktinratkaisusimulaatio siirtyy eteenpäin, koska Santahaminaan ei päästä. Kysely hallitukselle tehdään
ennen juhannusta. Mentorointitoiminnan aloittamisesta ja sen mahdollisuuksista on keskusteltu tarkemmin.
25. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraavan kokouksen ajankohta on elokuussa. Hallitus pitää kokoustauon elokuun alkuun asti.
26. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 14.30.

Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja

Santeri Iivonen, pöytäkirjantarkastaja

Nea Lundberg, sihteeri

Tiia Saltiola pöytäkirjantarkastaja

