ILTAKOULU RY
HALLITUKSEN KOKOUS 15/2020

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Etäkokous Zoomissa
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/63491496164?pwd=RG9UZk4vMFRFaUZFUnNaQ2RuYzJJQT09
Aika: maanantai 07.09.2020 kello 18.00
Paikalla:
Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja
Nea Lundberg, sihteeri
Iina Vahteri, poistui klo 20.16
Lauri Seppä
Anni Koivunen
Cecilia Ingman
Santeri Iivonen
Pihla Hakulinen
Joakim Vigelius
Vilma Lintunen, saapui klo 18.30
Elina Antikainen
Tiia Saltiola
Jenna Krakau
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous klo 18.02.
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!
Karoliina Vaakanainen ehdottaa seuraavia muutoksia esityslistaan: Poistetaan kohdasta 10. Tulevat
tapahtumat kohdat b) Iltakoulun xx-tapahtuma, c) Syyskuun liikuntakokeilu ja d) Fuksisitsit. Lisätään
kohtaan 10. Tulevat tapahtumat kohdat b) Työelämäexcu etänä ja e) Syksyn siirrettävät ja muut tapahtumat.
Lisätään kohtaan e) Syksyn siirrettävät ja muut tapahtumat alakohdat: Challenge accepted, xx-tapahtuma,
Liikuntakokeilut, Fuksisitsit ja Yhteistyötapahtuma TAYKin kanssa. Lisätään kohtaan 12. Koulutuspolitiikka
kohdat a) Halloped-haku, b) Nimitykset, c) Avajaisseminaarin fuksipuhujat ja d) Sivuaineinfo. Lisätään
kohtaan 16. Varainhankinta kohdat a) Sijoittaminen ja b) Haalarit ja haalarimerkit. Hyväksytään muutokset
esityslistaan.
5. Ilmoitusasiat ja posti
On tullut ilmi, että Iltakoulun tapahtumissa on ollut koronatartuntoja sekä mahdollisia altistumisia. Jäsenistöä
on infottu asiasta Politologit -listalla. Aamulehti ja Yle ovat olleet yhteydessä näistä tartunnoista sekä
altistumisista. Molemmille annetut vastaukset ovat luettavissa Aamulehden sekä Ylen nettisivuilta. Doris on
lähettänyt sähköpostia selventäen Aamulehdelle annettua tiedonantoa. Tiedekunnan henkilökunta otti
yhteyttä altistumisista. 1. ja 2. vuosikurssin lähiopetuskurssit on peruttu parilta seuraavalta viikolta.
Tulevaisuudessa Iltakoulua koskevat koronauutiset käsitellään tässä esityslistan kohdassa. Aj-tila on ollut
pari viikkoa kiinni, joten sinne lähetetystä postista ei olla tietoisia.
6. Talous
a) Taloustilanne
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 23 781,81 euroa.

b) Laskut ja korvaukset
Lauri Seppä ehdottaa, että maksetaan YTY ry:lle tappiontasauslasku, joka on 39,09 euroa.
Hyväksytään ehdotus. Aj-tilaan on tullut lasku haalarimerkeistä. Pyydetään merkeistä sähköistä
laskua, jonka jälkeen Lauri voi sen maksaa.
7. Sähköiset päätökset
a) Elina Antikainen ehdottaa 26.8. että maksetaan 42 euroa Akateemisen Mahdin futsissarjan
osallistumismaksusta, jotta Työväen Ampujat pääsevät pelaamaan futista. Pelit ovat viikosta 37
eteenpäin, niin pitkään kunnes siirrytään futsalkauteen. Hyväksytään ehdotus.
b) Jenna Krakau ehdottaa 29.8. että myydään haalarimainospaikka Akka-approille sivutaskusta hintaan
200 euroa, jotta haalareiden hinta tulisi halvemmaksi fukseille. Hyväksytään ehdotus.
c) Karoliina Vaakanainen ehdottaa 30.8. että perutaan kaikki ensi viikon tapahtumat vedoten 20.-21.8.
tapahtuneeseen korona-altistukseen Doriksessa. Halutut tapahtumat voidaan potentiaalisesti siirtää
toiselle ajankohdalle. Hyväksytään ehdotus.
d) Nea Lundberg ehdottaa 30.8. että perutaan aj-tilan päivystykset ensi viikolta mahdollisen koronaaltistumisen takia, ja koska päivystäjiä on nyt vaikea saada päivystämään. Hyväksytään ehdotus.
e) Jenna Krakau ehdottaa 31.8. että tilataan haalareita yhteensä 50kpl ja yksi kangaspala
maisterifuksille opiskelijahaalarit.fi:ltä. Hinta ja ominaisuudet olivat edellisessä haalaripäätöksessä
eli https://www.dropbox.com/s/gfto38k64jh1d5m/Iltakoulu%20V.pdf?dl=0. Jos malli on sama mitä
viimeksi niin hinta on 42,1 €kpl + printit.
Eri kokoja tulisi: 4x XXS, 7x XS, 13x S, 10x M, 8x L, 6x XL, 2x 3XL
Mainokset asettuisivat seuraavalla tavalla:
• Doris (vasen etusääri, sama kuin viime vuonna)
• Bonker Moodcourt (reisitasku oikea)
• Maja/talo ja Aloha Ramen yhdessä (yläkroppa oikea rinta)
• Kaijakka (takaa vasen pohje)
• Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (vasen takareisi)
• Iltakoulun logo (oikea etureisi)
• Vasemmistoliiton Tampereen kunnallisjärjestö ry (etuosa oikea sääri)
• Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset ry (takatasku oikea)
• Pirkanmaan kokoomusnuoret (takatasku vasen, sama kuin viime vuonna)
• Tampereen demarinuoret ry (etureisi vasen, sama kuin viimevuonna)
• Hene (oikea takareisi)
• Tampereen seudun vihreät nuoret – virnu ry (oikea pohje takapuolelta)
• Tampereen vihreät ry (Vasen reisi etupuolelta (demarinuorten alapuolelta))
• Kokoomuksen Tampereen aluejärjestö (etuosa reisi oikea, iltakoulun logon alle)
• Akka-approt (reisitasku vasen)
Perusteluksi vielä, koska uudet opiskelijat tarvitsevat haalarit. Hyväksytään ehdotus.
f) Cecilia Ingman ehdottaa 31.8. että turvallisuussyistä rajataan fuksisitsien osallistujamäärää siten, että
osallistua voivat fuksit, tuutorit ja hallitus, jotka jo valmiiksi ovat olleet hiiriviikoilla tapahtumissa
mukana ja fuksien kanssa tekemisissä. Tämä siitä syystä, että vallitsevassa tilanteessa on
tärkeämpää tarjota kokemuksia fukseille, kuin vanhemmille opiskelijoille. Hyväksytään ehdotus.
g) Vilma Lintunen ehdottaa 2.9. seuraavaa bussirundin maksuista: Heneltä kaksi bussia, jotka maksavat
yhteensä 660 euroa ja molemmissa on 60 paikkaa. Bussirundilla on yleensä noin 100 osallistujaa eli
bussit eivät ihan täyteen tule. Eli bussirundin osallistumismaksuksi tulee aikaisempien vuosien
tapaan 10 euroa. Hyväksytään ehdotus.
h) Karoliina Vaakanainen ehdottaa 3.9. että ensi viikon tapahtumista perutaan xx-bileet (10.9.) sekä
seuraavaan viikon fuksisitsit (17.9.) vedoten tämänhetkiseen tilanteeseen koskien koronaa.
Fuksisitsien peruminen 14 vrk ennen tarkoittaa sitä, että saamme jo maksetusta vuokrasta vain
puolet takaisin. Mietitään fuksisitsien siirtämistä toiselle ajankohdalle. Hyväksytään ehdotus.
i) Nea Lundberg ehdottaa 3.9. että perutaan aj-tilan päivystykset myös ensi viikolta tämänhetkisen
tilanteen vuoksi. Hyväksytään ehdotus.
j) Nea Lundberg ehdottaa 7.9. että ostetaan fuksimökille naposteltavaa ja kertakäyttömukeja yms. noin
35 eurolla. Nämä menot menevät tutoroinnin budjetista. Hyväksytään ehdotus.
k) Nea Lundberg ehdottaa 7.9. että fuksimökin osallistumismaksu on 9 euroa per henkilö.

Osallistumismaksuilla katetaan bussikyydit, mökin vuokra ja Bosan osallistuminen tapahtumaan.
Hyväksytään ehdotus.
Vilma saapuu klo 18.30
8. Palaute hallitukselle
Palautelomakkeeseen on tullut palautetta siitä miten Iltakoulu on tämänhetkisestä tilanteesta huolimatta
järjestänyt tapahtumia, joissa mahdollisia koronatartuntoja -sekä altistumisia on tapahtunut. Palautteen
antajan mukaan nämä tartunnat ja altistumiset Iltakoulun tapahtumissa ovat johtaneet siihen, että yliopisto on
päättänyt perua lähiopetuskurssinsa. Iltakoulu ei ole kuitenkaan vastuussa lähiopetuksen järjestämisestä,
vaan vastuu siitä on yliopistolla. Iltakoulu on tiedottamisessaan täysin riippuvainen ulkopuolisista lähteistä
sekä yksilöiden omaehtoisesta tiedottamisesta. Tieto altistumisista saadaan aina jälkikäteen, joten
tiedottamisessa ei pystytä toimimaan etupainotteisesti. Pystytään kuitenkin tiedottamaan jäsenistöä siitä, että
tapahtumiin sekä yliopiston tiloihin mennään ainoastaan terveenä. Tapahtumissa on pyritty parhaamme
mukaan huolehtimaan turvallisuudesta sekä hygieniasta. Näiden tartuntojen ja altistumisien takia Iltakoulu
on perunut kaikki tapahtumansa parilta seuraavalta viikolta. Tapahtumien järjestämisessä on otettu tietoinen
riski siitä että tartunnat saattavat levitä. Kuitenkin fuksien tutustuttaminen toisiinsa sekä Iltakoulun
toimintaan on koettu tärkeänä. Olemme myös tietoisia siitä, että oma toimintamme vaikuttaa myös muihin
toimijoihin.
9. Menneet tapahtumat
a) Rantapäivä 24.8.
Rantapäivä maanantaina 24.8. klo 16.30 alkaen Pyynikin uimarannalla. Tapahtumaan osallistui
yhteensä 38 henkilöä, myös vanhempia opiskelijoita. Tapahtumassa pelattiin eri pelejä kuten
mölkkyä ja lentopalloa. Muuten aikaa vietettiin rennoissa tunnelmissa ja osallistujilla oli hauskaa.
b) Fuksimökki 27.8
Fuksimökki 27.8. klo 11.30-20.45 Palokärjen mökillä Viialassa. Tapahtumaan osallistui yhteensä 60
iltakoululaista, ja 5 henkilöä Bosasta. Tapahtuma kustansi 9 euroa per henkilö. Mökillä pelattiin,
saunottiin, uitiin, grillattiin sekä pidettiin harkkasitsit. Bosa saapui mökille odotettua myöhemmin.
Fuksimökki oli yksi niistä tapahtumista, missä mahdollisia korona-altistumisia tapahtui. Osallistujilla
kuitenkin oli kivaa.
c) Maistereiden huurteinen seikkailu
Maistereiden huurteinen seikkailu perjantaina 28.8. klo 17 alkaen. Tapahtumaan osallistui yhteensä
15 henkilöä. Seikkailu oli onnistunut ja osallistujat toivoivat lisää maisteritapahtumia
tulevaisuudessa.
10. Tulevat tapahtumat
a) Syyslove 8.9.
Syyslove on tiistaina 8.9. klo 22 alkaen Heidi´s Bier Barissa. Tapahtuma on yhteistyössä Staabin
kanssa. Tapahtuma on loppuunmyyty, ja tapahtumaan myytiin yhteensä noin 500 lippua.
Tapahtumaa varten ostettiin valotikkuja ja valokyniä, jotka kustansivat yhteensä noin 80 euroa.
Tapahtuman kulut ja tuotot jaetaan tasan Staabin kanssa. Järjestelyt sujuivat hyvin.
b) Työelämäexcu etänä 21.9.
Työelämäexcu etänä on maanantaina 21.9. klo 13-14 Teamsissä. Tapahtumassa eri Ulkopoliittisen
instituutin toimijat esittelevät työtehtäviään. Tapahtuman ilmoittautumisesta tulee lisää infoa
myöhemmin.
c) Politiikan tutkimuksen syksyn avajaisseminaari 24.9.
Politiikan tutkimuksen syksyn avajaisseminaari on torstaina 24.9. klo 13-15 etäyhteyden välityksellä.
Tapahtumassa on eri puheenvuoroja sekä paneelikeskustelu, ja tapahtuman teemana on yliopisto.
Paneelikeskusteluun tarvitaan kaksi fuksipanelistia
d) Bussirundi 24.9.
Keskustellaan Bussirundin järjestämisestä. Bussirundilla turvavälejä ei ole mahdollista noudattaa
erikoisjärjestelyistä huolimatta. Tapahtuman järjestämisessä otettaisiin tietoinen riski tartuntojen
mahdollisesta leviämisestä. Tällä hetkellä ulkoinen paine toimia vastuullisesti on suuri. Tapahtumaa
varten on varattu bussit Heneltä, mutta baareihin ei vielä olla oltu yhteydessä. Karoliina

Vaakanainen ehdottaa, että äänestetään Bussirundin järjestämisestä suunnitellulla ajankohdalla, eli
24.9. Hyväksytään ehdotus. Ääntenlaskijoina toimivat Santeri Iivonen ja Tiia Saltiola. Bussirundin
järjestämistä suunnitellulla ajankohdalla kannatti 5, vastusti 5 ja kolme äänesti tyhjää. Äänestetään
asiasta uudelleen. Toisella äänestyskierroksella Bussirundin järjestämistä suunnitellulla ajankohdalla
kannatti 4, vastusti 5 ja 4 äänesti tyhjää. Äänestyksen tuloksena Bussirundia ei järjestetä 24.9.
Perutaan jo varatut bussit. Bussirundi siirretään mahdollisesti myöhemmäksi syksyyn, tai ensi
kevääseen. Jos bussirundi halutaan ensi keväänä järjestää, niin sen järjestäminen tulee sitoa
toimintasuunnitelmaan.
e) Syksyn siirrettävät ja muut tapahtumat
i.
Challenge Accepted
Challenge Accepted järjestetään Bussirundin tilalla 24.9. Tapahtuman järjestäminen koetaan
turvallisempana, sillä tapahtuma järjestetään ulkona noin 4-6 hengen ryhmissä. Tapahtuma
on avoin kaikille iltakoululaisille vuosikurssista riippumatta. Tapahtuman jatkot ovat
alustavasti Sorsapuistossa. Infotaan tapahtumasta vastuussa ollutta tutorparia asiasta.
ii.
xx-tapahtuma
xx-tapahtumaa ei järjestetä enää syksyllä.
iii.
Liikuntakokeilut
Syksyn ensimmäisen liikuntakokeilun päivämäärää on siirretty myöhemmäksi. Selvitetään,
mistä pesäpallovarusteita saadaan lainattua.
iv.
Fuksisitsit 8.10.
Fuksisitsit siirretään näillä näkymin torstaille 8.10. Sitsit järjestettäisiin alustavasti
Messukylän Työväentalolla, koska turvavälejä on siellä helpompi noudattaa. Sitseillä
istuttaisiin pienemmissä pöytäryhmissä, ja taukoja pöytäryhmien välillä porrastettaisiin.
Tapahtumaan osallistuu fuksit, tutorit ja hallitus, jotka ovat olleet toistensa kanssa
tekemisissä jo hiiriviikoilla. Vaikka erityisjärjestelyjä tehdään, niin tartuntariski on silti
olemassa.
v.
Yhteistyötapahtuma TAYKin kanssa 19.-25.10.
TAYK otti yhteyttä mahdollisesta yhteistyötapahtumasta YK-viikolla. Tapahtuma on
alustavasti seminaari, mutta kysytään TAYK:ilta lisää yksityiskohtia asiasta ennen kuin
Iltakoulun osallistumisesta päätetään.
Anni poistui klo 19.49
Pidetään kokoustauko klo 19.49-19.55
11. Tutorointi ja yhdenvertaisuus
Tutorit ovat ottaneet yhteyttä fukseihin, ja kyselleet kuulumisia. Peruuntuneet hiiriviikkojen tapahtumat
pyritään järjestämään myöhemmin syksyllä. Tutoreille järjestetään etäilta, jossa tarkoituksena on keskustella
yleisesti tutoroinnista sekä menneistä hiiriviikoista.
TREYn järjestöpuoleen on oltu yhteydessä häirintätapausmenettelystä. Jos häirintätapausmenettelystä
halutaan toimiva, se tulee sitoa Iltakoulun sääntöihin. Valmistellaan asiasta sääntömuutosehdotus
syyskokoukseen.
12. Koulutuspolitiikka
a) Halloped-haku
Halloped-haku yliopiston päättäviin elimiin on auki 13.9. asti. Mainostetaan hakua ennen sen
päättymistä.
b) Nimitykset
TREY on pyytänyt nimeämään kaksi edustajaa tekemään valintakomitealle esityksiä oman
tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijoiden kokoonpanosta. Iina Vahteri ehdottaa, että valitaan
edustajiksi Karoliina Vaakanainen ja Petra Pieskä. Hyväksytään ehdotus.
c) Avajaisseminaarin fuksipanelistit
Politiikan tutkimuksen syksyn avajaisseminaariin etsitään kahta fuksipanelistia. Hakulomakkeeseen
on tullut kaksi hakemusta, joista molemmat valitaan. Karoliina on yhteydessä valittuihin.
d) Sivuaineinfo
Hanna Peevoon on oltu yhteydessä sivuaineinfosta, mutta vastausta asiasta ei olla vielä saatu. Infon

ajankohta on alustavasti lokakuun ensimmäisellä viikolla etäyhteyden välityksellä. Tarvitaan noin 45 iltakoululaista kertomaan omista sivuaineistaan.
Iina poistuu klo 20.16
13. Työelämä ja alumni
Järjestetään mahdollisesti toinen etäexcu lokakuussa.
14. Liikunta
Syksyn ensimmäisen liikuntakokeilun päivämäärää on siirretty myöhemmäksi, ja mietitään mistä saadaan
pesäpallovarusteet lainattua.
15. Kulttuuri
Viiniä sohvalla -tapahtuman puhujaksi kaivataan ehdotuksia.
16. Varainhankinta
a) Sijoittaminen
Nordnet laittoi postissa Iltakoulun sijoitustilin salasanan, mutta käyttäjätunnuksesta ei ole vielä
tietoa. Otetaan yhteyttä asiasta. Iltakoulun sijoitustoiminta voidaan näillä näkymin aloittaa, mutta
asiasta tehdään vielä hallituksen päätös.
b) Haalarit ja haalarimerkit
Haalareita on tilattu 50 kpl. IK:lla on asiaa -ryhmässä tehtiin äänestys uusista haalarimerkeistä.
Merkkien yksityiskohtia hiotaan, jonka jälkeen asiasta voidaan tehdä sähköinen päätös. Uusia
haalarimerkki-ideoita on tullut lomakkeeseen, ja lisätään ne aikaisempaan päivitykseen Fb:ssä.
17. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
TREYn kv-tukihakemuksesta saatiin 1000 euroa tukea ensi vuonna järjestettävää ulkomaan excua varten.
Koronatilanteen takia tukea ei tarvitse maksaa takaisin vaikka excua ei saataisi järjestettyä, mutta sen tilalle
tulee järjestää korvaava tapahtuma. Kv-tukihakemuksen järjestelmä muuttuu niin, että tänä vuonna joudutaan
mahdollisesti hakemaan tukea jo ensi vuotta varten. Kehitysyhteistyökohteeseen oltiin yhteydessä, ja siellä
toiminta on tämänhetkisen tilanteen vuoksi tauolla. Tansanian koronatilanne on kuitenkin olosuhteisiin
nähden hyvä.
Anni saapuu klo 20.36
18. Viestintä
Iltakoulun tapahtumissa tapahtuneista mahdollisista korona-altistumisista on infottu jäsenistöä Politologitlistalla. Tällä viikolla Instagramiin on tarkoituksena laittaa Pride -aiheinen päivitys.
19. Ympäristö ja sosiaalipolitiikka
Ei uutta.
20. Ainejärjestötila
AJ-tila on toistaiseksi kiinni.
21. Marrasjuhla
Keskustellaan Marrasjuhlien järjestämisestä. Päätös Marrasjuhlien järjestämisestä pitää tehdä pian, jotta
järjestelyjen perumisesta ei koidu rahallista tappiota. Tällä hetkellä järjestelyissä ollaan myös aikataulusta
jäljessä. Päädytään siihen, että Marrasjuhlat alkuperäisellä konseptilla perutaan. Järjestetään tilanteen
salliessa kuitenkin jotain korvaavaa samana päivänä, tai sitten etätapahtuma. Ajatuksena on järjestää
Marrasjuhlateemaiset sitsit. Sitseillä käytettäisiin samaa catering-tarjousta, ja sisällytetään tarjouksen
sopimukseen optio perumisesta. Sillis järjestetään 7.11. Sitseille saisi osallistua ainoastaan iltakoululaiset.

22. Puheenjohtajan tilannekatsaus
Syndikaatti järjestetään 23.9. ja tarkoituksena on keskustella siitä, miten korona on vaikuttanut
järjestötoimintaan. POP-päivät on peruttu tältä vuodelta. Järjestysvastuu ensi vuoden POP-päivistä säilyy
Helsingillä, mutta vuonna 2022 ne on tarkoitus järjestää Tampereella.
23. Muut esille tulevat asiat
Pidetään tapahtumapalaveri, jossa keskustellaan syksyn tapahtumien järjestämisestä sekä toteutuksista.
Palaverissa keskustellaan myös jäsenistölle avoimien keskustelutilaisuuksien järjestämisestä.
24. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraavan kokouksen ajankohta on alustavasti tiistaina 22.9. klo 16 alkaen. Kokous pyritään järjestämään
fyysisesti ja kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsun yhteydessä.
25. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 21.12.

Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja

Santeri Iivonen, pöytäkirjantarkastaja

Nea Lundberg, sihteeri

Tiia Saltiola, pöytäkirjantarkastaja

