ILTAKOULU RY
HALLITUKSEN KOKOUS 19/2020

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Nea Lundbergin, Cecilia Ingmanin ja Anni Koivusen yhteinen kotiosoite, tarkka osoite
toimitetaan halukkaille ennen kokousta
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/68294112993
Aika: sunnuntai 27.10.2020 kello 17.00
Paikalla:
Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja
Nea Lundberg, sihteeri
Iina Vahteri
Lauri Seppä
Anni Koivunen
Cecilia Ingman
Santeri Iivonen
Pihla Hakulinen
Joakim Vigelius
Vilma Lintunen
Tiia Saltiola
Elina Antikainen
Jenna Krakau
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous klo 17.07.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen läsnäolijat. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tiia Saltiola ja Pihla Hakulinen.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista.
5. Ilmoitusasiat ja posti
TREYn toiminta-avustusten kriteerien kommentointi sulkeutuu 1.11. Kommentoidaan avustushakemuksen
halloped-kohtaa. Tipsy ry on laittanut viestiä yhteistyömahdollisuudesta.
6. Yhdistyksen uusien jäsenten hyväksyminen
Uudet jäsenet hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
7. Talous
a) Taloustilanne
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 20 635,20 euroa. Amazing racen osallistumismaksut toimitetaan
käteisellä rahastonhoitajalle.
b) Laskut ja korvaukset
Ei uusia laskuja tai korvauksia.
8. Sähköiset päätökset
a) Pihla Hakulinen ehdottaa 22.10. että ostetaan Haalarikastajaisiin 22.10. kasteosuuteen juomaa,
sipsejä, mukeja ja hygieniatarvikkeita maksimissaan 80 eurolla. Hyväksytään ehdotus.
b) Jenna Krakau ehdottaa 27.10. että siirretään 3 500 euroa Iltakoulun käyttötililtä Iltakoulun
sijoitustilille Nordnettiin ja sijoitetaan 1750 euroa Superrahasto Suomeen ja 1750 euroa kohteeseen

BlackRock iShares Core MSCI World UCITS ETF (EUNL). Tämä on sijoitussuunnitelmasta ja se
on hyväksytty viime syyskokouksessa. Tarkemmat yksityiskohdat sijoittamisesta ja rahastoista voi
lukea suunnitelmasta. Hyväksytään ehdotus.
9. Palaute hallitukselle
Kaksi palautetta on tullut muualta kuin palautelomakkeesta.
Ensimmäisessä palautteessa vanhemmat opiskelijat ovat harmitelleet sitä, että syksyllä on ollut vähän muille
kuin fukseille suunnattuja tapahtumia. Hiiriviikkojen tapahtumat ovat kuitenkin myös avoinna vanhemmille
opiskelijoille. Ainut rajaus osallistumisessa tehtiin fuksisitsien kohdalla. Loppu vuodelle on suunniteltu
tapahtumia, jotka on suunnattu kaikille iltakoululaisille. Kiinnitetään kuitenkin huomiota myös vanhempiin
opiskelijoihin tapahtumia suunnitellessa.
Suunnitteluryhmän kokouksessa oltiin huolissaan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden hyvinvoinnista.
Kannustettiin järjestämään tapahtuma, jossa ensimmäisen vuoden opiskelijat saisivat vertaistukea toisiltaan
sekä vanhemmilta opiskelijoilta. Staabi on lähiaikoina järjestänyt vastaavan tapahtuman. Tapahtumapaikkana
toimisi mahdollisesti jokin TOASin kerhotiloista. Tapahtuma järjestetään syyskokouksen jälkeen.
10. Menneet tapahtumat
a) 19.10 Yhteistyötapahtuma TAYKin kanssa
Yhteistyötapahtuma TAYKin kanssa maanantaina 19.10 klo 17 etänä Zoomissa. Tapahtuman
aiheina oli Health and Equality. Tapahtumaan osallistui 13 henkilöä. Osallistujamäärä mahdollisti
sen, että tapahtumassa saatiin aikaiseksi hyvää keskustelua. Tapahtuma toteutettiin englannin
kielellä ja tapatuma oli onnistunut.
b) 20.10. IK Keskustelee: säännöt
IK Keskustelee: säännöt tiistaina 20.10. klo 16 Telakan yläkerrassa. Tapahtumaan osallistui 10-15
henkilöä. TREYn järjestöasiantuntija osallistui keskusteluun ja tarkistaa syyskokoukseen vietävät
sääntömuutosehdotukset. Tapahtumassa keskusteltiin kaksi tuntia ja saatiin kirjattua hyviä
ehdotuksia ylös.
c) 22.10. Haalarikastajaiset
Haalarikastajaiset torstaina 22.10. klo 16 alkaen Pinni An edestä. Tapahtumaan osallistui 75
henkilöä. Rasteja oli yhteensä kuusi. Ryhmien suuruudesta tuli palautetta. Kaste tapahtui
Laikunlavalla Jaloviinalla. Tapahtuma oli tykätty ja fuksit olivat tyytyväisiä.
11. Tulevat tapahtumat
a) 28.10. Ihastu Iltakouluun -hallitushakuinfo
Ihastu Iltakouluun hallitusinfo järjestetään keskiviikkona 28.10. klo 16 alkaen Zoomissa.
Osallistumislinkki tulee Facebookkiin.
b) 3.-4.11. USAn vaalivalvojaiset
USAn vaalivalvojaiset on 3.-4.11 etänä. Tapahtuma järjestetään alustavasti Discordissa.
Vaaliveikkaus toteutetaan.
c) 4.11. IK Keskustelee: syyskokous
Syksyn kolmas keskusteluilta on keskiviikkona 4.11. klo 16.30 alkaen Zoomissa. Keskusteluillassa
käydään läpi syyskokouksen liitteet, ja käsitellään yleisesti syyskokouksen etenemistä. Tapahtumasta
infotaan Politologit -listalla.
d) 10.11. Marraskuun liikuntakokeilu
Marraskuun liikuntakokeilu on tiistaina 10.11. klo 18 alkaen. Liikuntakokeilussa mennään
Megazoneen, joka sijaitsee Tullintorin kauppakeskuksessa. Tapahtuman osallistujamäärä on 20
henkilöä, ja ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa 2.11. Hinta on opiskelijakortilla viisitoista euroa ja
ilman korttia seitsemäntoista euroa. Tapahtuma on julkaistu Facebookissa.
e) 12.11. TAn saunailta
TAn saunailta on torstaina 12.11. klo 18.30 eteenpäin YTHS-saunalla. Ilmoittautuminen
tapahtumaan alkaa 4.11. ja osallistujamäärä on alustavasti rajattu 30 henkilöön. Saunan hinta on viisi
euroa per osallistuja, ja osallistumismaksu maksetaan Iltakoulun tilille. Tapahtuma julkaistaan
huomenna. Muistutetaan siitä, että tapahtuman ilmoittautuminen on sitova. Kaikille mukaan
päässeille lähetetään sähköpostia.

f) 16.11. Iltakoulun syyskokous 2020
Iltakoulun syyskokous on maanantaina 16.11. alustavasti klo 15-21 Päätalon auditoriossa D10a.
Kokoukseen mahdollistetaan osallistuminen myös etäyhteydellä. Tila on varattu klo 14 alkaen, mutta
kokous alkaa vasta klo 15. Klo 14.15 alkaen kokoustilaan voi saapua. Vuoden 2018 puheenjohtaja
on alustavasti suostunut puheenjohtamaan kokouksen. Toiveena on, että fyysiselle kokouspaikalle
osallistuisivat ensisijaisesti he, jotka esittelevät dokumentteja tai hakevat ensi vuoden hallitukseen.
g) 21.-22.11. Konfliktinratkaisusimulaatio
Konfliktinratkaisusimulaatio on peruttu. Tapahtuman tilalle suunnitellaan webinaaria. Tapahtuman
alustava päivämäärä on 3.12.
h) 23.11. Viiniä sohvalla
Viiniä sohvalla etänä. Tapahtuman puhujaksi on suostunut Helsingin Sanomien Washingtoninkirjeenvaihtaja Anna Sofia Berner. Päivämäärästä sovitaan USAn presidentin vaalien jälkeen.
Iltakoulu ei kustanna tapahtumaan viiniä.
i) Ask me anything EU edition.
Euroopan Parlamentin Suomen osasto on ottanut yhteyttä yhteistyötapahtuman järjestämisestä.
Tapahtuman päivämäärä päätetään myöhemmin.
j) Fuksien pikkujoulut
Fuksien pikkujoulujen alustava päivämäärä on 3.12. Torstaina pidetään info tapahtuman
järjestämisestä fukseille. Doris ei ole vastannut tiedusteluun tarvittavasta osallistujamäärästä.
Haalarimerkkiä ei tilata tapahtumaa varten. Metkusta hyödynnetään tapahtuman koristeluissa.
Pidetään kokoustauko ajassa 18.08-18.20
12. Viestintä, ympäristö ja sosiaalipolitiikka
TREYn uutiskirje lähetetään koottujen tiedotteiden yhteydessä.
13. Ainejärjestötila
Tämän viikon keskiviikkona on päivystys, koska sitä oli toivottu.
14. Tutorointi ja yhdenvertaisuus
Fuksikysely toteutetaan marraskuussa. Kyselyyn lisätään kohtia, missä tiedustellaan koronan vaikutuksista
tutorointiin sekä hiiriviikkoihin.
Yhdenvertaisuustoimihenkilöä ei tulevaisuudessa nimitetä hallituksen sisältä, vaan toimihenkilön pestiin voi
hakea syyskokouksessa. Kehotetaan ensi vuoden tutorvastaavaa toteuttamaan kevään tutorhaku anonyymisti.
TREYn haku mahdollistaa tämän, ja näin kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä tutoriksi. Staabi
toteutti haun anonyymisti tänä vuonna. Kehotetaan myös ensi vuoden yhdenvertaisuustyöryhmää luomaan
Iltakoululle yhteiset pelisäännöt.
15. Kulttuuri
Tipsy ry on ottanut yhteyttä, ja tiedustellut Iltakoulun halukkuutta alkaa kehittämään Cinema politica -haaraa
Tampereen yliopistoon. Konseptin aloitusmaksu on 600 euroa, josta Tipsy maksaa puolet ja toinen puoli jäisi
Iltakoulun sekä Interaktion maksettavaksi. Tämä lisäksi on vuosittainen maksu, jonka suuruudesta ei vielä
tiedetä. Summalla saa vuosittain katsottua 10 dokumenttia. Otetaan yhteyttä Tipsyyn ja kysytään tarkempia
yksityiskohtia.
16. Varainhankinta
Huomenna aloitetaan Iltakoulun sijoitustoiminta. Kaijakka ja Bonker Moodcourt suostuivat venyttämään
yhteistyösopimuksia ensi vuoteen. Mietitään mitä tehdään, jos Doriksessa ei saada järjestettyä tapahtumia.
Voi olla, että yhteistyösopimuksessa määritetystä rahasummasta joudutaan osa palauttamaan takaisin
Dorikselle. Asian yksityiskohdista sovitaan tarkemmin, jos asia tulee ajankohtaiseksi. Collegepaitakysely
toteutettiin IK:lla on asiaa -ryhmässä. Kyselyn tulosten pohjalta tilataan harmaita paitoja mustalla tekstillä,
sekä uutena mustia paitoja keltaisella tekstillä. Tilauslomake laitetaan IK:lla on asiaa -ryhmään vielä tällä
viikolla.

17. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
Kehitysyhteistyökysely on lähetetty Politologit -listalle sekä laitettu IK:lla on asiaa -ryhmään. Kyselyyn on
tällä hetkellä vastannut kuusi henkilöä. Kyselyyn jo vastanneet ovat olleet tyytyväisiä
kehitysyhteistyökohteeseen. Kv-tutorhaku alkaa 2.11. Vaihtohaku Suomeen on auki, mutta opiskelu
toteutetaan kokonaan etänä. Keväällä tutorkoulutuksen käyneet voivat ilmoittaa halukkuutensa toimia kvtutoreina keväällä suoraan Tiialle.
18. Koulutuspolitiikka
Politiikan tutkimuksen suunnitteluryhmä kokousti 26.10. Asialistalla oli mm. uusi opintopalautejärjestelmä,
ensimmäisen periodin kuulumiset ja OPS-työn tilanne. Henkilökunta on huolissaan ensimmäisen vuoden
opiskelijoista. HOPS-tapaamisessa keskustella opintosuunnitelmien lisäksi ekavuotisten kokemuksista sekä
yleisesti opintojen sujumisesta ja mahdollisista huolista. Iltakoulu pyrkii järjestämään ajhengailu-tapahtuman
jossakin isommassa tilassa syyskokouksen jälkeen. Tapahtumassa ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat
saada vertaistukea opinnoista muilta opiskelijoilta. Tutorit voivat myös tiedustella fukseilta opintojen
etenemisestä.
Suunnitteluryhmä hyväksyi tutkinto-ohjelman vuosien 2021-2024 tutkintorakenteen. Lisäksi Hanna Peevo
esitteli opetuksen suunnitteluryhmän kokouksessa harjoittelutuen uuden mallin. Malli on vielä
kehittelyvaiheessa ja tällä hetkellä kommenttikierroksella tutkinto-ohjelmavastaavilla. Suurin muutos on se,
että harjoittelutuki on tarkoitus muuttaa jatkuvaksi hauksi. Nykyisin haku on vain kerran vuodessa, ja
päätökset saattavat tulla liian myöhään vuoden alussa alkaviin harjoitteluihin. Lisäksi tiedekunta ei ole
voinut jakaa kaikkea rahaa, sillä opiskelijat ovat hakeneet tukea ”varmuuden vuoksi”, ja tukia on palautettu
vuoden lopussa. Uudessa mallissa tukea on tarkoitus hakea silloin kun harkkapaikka on jo tiedossa.
Mahdollisuutta tuen palauttamiseen ei vielä tiedetä. Tiedekunta takaa harkkatuen kaikille, joiden
opintorakenteessa harjoittelun suorittaminen on pakkolista. Politiikan tutkimuksessa harjoittelun
suorittaminen ei ole pakollista. Käytännössä nykyisen harjoittelutuen taso kuitenkin takaa harjoittelutuen
kaikille harjoittelukriteerit täyttäville. Harjoittelun pakollisuus/vapaaehtoisuus kuitenkin herätti keskustelua
suunnitteluryhmässä. Teoriassa on mahdollista, että tiedekunnan harjoittelutukeen varaama raha loppuisi
kesken vuoden. Harjoittelujakson sisällöstä ja sijoittumisesta tutkintorakenteeseen keskustellaan vielä
loppusyksyn aikana osana ops-työtä.
Harkkatuen uudistuksella edunvalvonnallisesti merkittävää, ja asialla saattaa olla vaikutusta
opiskelijoidemme työllistymiseen. Otetaan harjoittelutuen uudistamisen tiimoilta yhteyttä opintohallintoon ja
Tapio Juntuseen ja kysytään uudistuksesta tarkentavia tietoja. Laitetaan Tapio Juntuselle tiedoksi opiskelijan
näkökulma harjoittelutuen uuteen malliin, jotta hän voi välittää ajatuksia eteenpäin myös opintohallintoon.
Otetaan yhteyttä myös muihin MABin kopoihin sekä puheenjohtajiin uudesta harjoittelutukimallista.
19. Työelämä ja alumni
SYY:hyn on otettu yhteyttä yhdessä järjestettävästä harkkapaja-tapahtumasta. SYYn kanssa järjestettäviä
tapahtumia tulisi ensisijaisesti koordinoida SYY-toimihenkilön kanssa. Toimintasuunnitelmaa tehdessä
tarkennetaan SYY-toimihenkilön suhdetta hallitukseen ja sidotaan toimihenkilön roolia tarkemmin
Iltakoulun toimintaan. Aloitetaan harkkapaja-tapahtuman suunnittelu.
20. Liikunta
Futsalsarjan ilmoittautuminen avautuu lähiaikoina. Joulukuun liikuntakokeilua mietitään.
21. Marrasjuhlat
Marrasjuhlia ei tänä vuonna järjestetä missään muodossa. Asiasta on infottu toimikunnalle.
22. Puheenjohtajan tilannekatsaus
Puheenjohtajat aloittavat jatkuvan toiminnan kuvauksen työstämistä.

23. Muut esille tulevat asiat
HVKn suunnittelu aloitetaan syyskokouksen jälkeen. Tapahtuman alustavat päivämäärät ovat 11.-13.12.
Hallituksen HVK tiimiin kuuluu: Pihla, Elina, Cecilia, Jenna ja Nea. Mietitään tapahtuman kustannuksia
sekä aloitetaan vapaana olevien mökkien etsintää.
Hallituksen ja toimihenkilöiden omakustanteinen virkistäytyminen järjestetään syyskokouksen jälkeen.
Tapahtumavastaavat ottavat vastuun virkistäytymisen järjestämisestä. Alustavana ideana on syödä Bonker
Moodcourtissa ja varata YTHS-sauna. Selvitetään kuitenkin osallistujien maksuhalukkuutta.
Hallituksen oma omakustanteinen virkistäytyminen järjestetään myös syyskokouksen jälkeen.
Muilla MABn kopoilla ei ollut tietoa harkkatukiuudistuksesta.
24. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraavan kokouksen ajankohta on maanantaina 2.11. klo 17 etänä Zoomissa.
25. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 19.55.

Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja

Tiia Saltiola, pöytäkirjantarkastaja

Nea Lundberg, sihteeri

Pihla Hakulinen, pöytäkirjantarkastaja

