ILTAKOULU RY
HALLITUKSEN KOKOUS 23/2020

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Zoom-kokous
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/65686893788?pwd=NkJ4anZrQmdXODJ5am9PSjFuTkQxQT09
Aika: maanantai 14.12.2020 kello 18.00
Paikalla:
Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja
Nea Lundberg, sihteeri
Iina Vahteri
Lauri Seppä
Anni Koivunen
Cecilia Ingman
Santeri Iivonen
Pihla Hakulinen
Vilma Lintunen
Elina Antikainen
Joakim Vigelius
Jenna Krakau
Puhe -ja läsnäolo-oikeus
Ella-Viivi Pelkonen
Jessica Ruohomäki
Ami Lehtinen
Eevi Kotiranta
Juho Lankinen
Katariina Partanen
Matias Mena
Oskari Portaankorva, poistui klo 18.41
Eetu Niemi
Mea Vähä-Jaakkola, saapui klo 18.17
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous klo 18.06.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen läsnäolijat. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Elina Antikainen ja Anni Koivunen.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.
5. Ilmoitusasiat ja posti
Iltakoulun postilaatikkoon on palautettu beerpong-kupit. Yksi Iltakoulun jäsen on ilmoittanut eroavansa
yhdistyksestä. Jäseneksi liittymislomake on lisätty nettisivuille ja tietosuojaseloste lähetetään vielä TREY:lle
tarkastettavaksi. Complex ja SYY kiittivät joulukorteista ja toivottavat hyvää joulua. Huhun mukaan myös
Boomin toimistosta löytyy Iltakoulun lähettämä joulukortti. Iltakoulun kaiutin palautetaan aj-tilaan. Tänään
oli myös vuoden viimeinen kvartaalikatsaus. Tämän vuoden yhteistyösopimuksia pyritään hyödyntämään
ensi vuonna.
6. Yhdistyksen uusien jäsenten hyväksyminen
Nea Lundberg ehdottaa, että hyväksytään yksi uusi henkilö Iltakoulu ry:n jäseneksi. Hyväksytään ehdotus.

7. Talous
a) Taloustilanne
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 18 785,41 euroa.
b) Laskut ja korvaukset
Ei uusia laskuja. Lauri Seppä ehdottaa, että korvataan Pihla Hakuliselle 50,94 euroa Haalarikasteen
juomista ja 40 euroa osallistumisesta Valtio-opin opiskelijoiden vuosijuhliin. Hyväksytään ehdotus.
Lauri Seppä ehdottaa, että korvataan Vilma Lintuselle 31,06 euroa yhteistyökumppaneille lähetettyjen
joulukorttien materiaalien ostosta ja postituskuluista ja 8,99 euroa vaaliveikkauslomakkeen voittajalle
ostetusta palkinnosta. Hyväksytään ehdotus. Lauri Seppä ehdottaa, että korvataan Cecilia Ingmanille
28,65 euroa kahden collegepaidan postittamisesta. Hyväksytään ehdotus.
Mea Vähä-Jaakkola saapuu klo 18.17
8. Sähköiset päätökset
Cecilia Ingman ehdottaa 14.12. että postitetaan kahdelle iltakoululaiselle colleget hintaan 23,40 euroa, koska
ovat toisilla paikkakunnilla ja maksavat postitukset itse. Lisäksi ehdotan, että ostetaan 3 postimerkkiä hintaan
5,25 euroa, jotta saadaan loput haalarimerkit ja Doriksen joulukortti postitettua. Hyväksytään ehdotus.
9. Palaute hallitukselle
Palautelomakkeeseen ei ole tullut uusia palautteita. Palautetta on saatu siitä, että nettisivujen kuvia tulisi
päivittää. Nettisivujen kuvat voidaan päivittää sitten, kun uusia kuvia saadaan otettua. Hallitus kiittää
palautteesta.
10. Menneet tapahtumat
a) 10.12. SYYn ja Iltakoulun työelämätapahtuma
Iltakoulun ja SYYn CV-paja oli torstaina 10.12 klo 16.30 alkaen Zoomissa. YKAn yhteisösuunnittelija
oli paikalla kertomassa työnhausta. Tapahtumaan osallistui enimmillään 30 henkilöä, mutta
osallistujamäärä tippui tapahtuman aikana. Tapahtuma oli sisällöltään hyvää, mutta melkein sama kuin
alkuvuodesta järjestetyssä työelämätapahtumassa. Annetaan asiasta palautetta SYY:lle.
Tapahtumakonsepteja on hyvä pohtia, kun yhteistyötapahtumia SYYn kanssa järjestetään vuoden aikana
enemmän kuin yksi.
Oskari Portaankorva poistuu klo 18.41
11. Tulevat tapahtumat
Ei tulevia tapahtumia tälle vuodelle. HVK on siirretty 13.-14.1.
12. Viestintä, ympäristö ja sosiaalipolitiikka
Nettisivuja on päivitetty ja toimintaa ohjaavat dokumentit on lisätty sinne omaksi kohdakseen.
Käydään kokouksessa läpi toimintakyselyn vastaukset. Toimintakyselyyn tuli vastauksia yhteensä
kahdeksantoista, ja vastanneista puolet olivat ensimmäisen vuoden opiskelijoita.
Jaetaan IG:ssä Kelan tarina YTHS-maksuista.
13. Ainejärjestötila
Aj-tilaa siivotaan huomenna.
14. Tutorointi ja yhdenvertaisuus
Sektorilla ei uutta.
15. Kulttuuri

Vaaliveikkauslomakkeen voittaja on valittu ja voittajalle on ostettu palkinto.
16. Varainhankinta
Eipä tässä mitään uutta.
17. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
Politiikan tutkimus on hyväksynyt keväälle 36 vaihto-opiskelijaa ja Minna Höijerin mukaan osa on
halukkaita tulemaan Tampereelle. Minna on puhunut "kyselytunnin" järjestämisestä vaihtokohteisiin liittyen
tammikuun alussa. Seuraava kv-vastaava on tietoinen asiasta.
18. Koulutuspolitiikka
Viimeinen suunnitteluryhmän kokous oli tänään. Opetussuunnitelman yhteisten opintojen rakenteeseen tuli
muutoksia. HALTVP11, eli tutkimusprosessin hallinta poistuu ja sen tilalle tulee suorittaa valinnaisia
opintoja viisi opintopistettä enemmän. Muutokset tulevat voimaan syksyllä 2021. Johdon ja opintohallinnon
kyselyn vastaukset käsiteltiin kokouksessa. Politiikan tutkimuksen osalta kyselyn vastaukset olivat samoilla
linjoilla, kuin muun MABin. Akavan kysely etäopiskelusta julkaistiin tänään. Joustavista
opiskelumahdollisuuksista on pidetty, mutta samalla yhteisöllisyyttä kaivataan.
19. Työelämä ja alumni
Ei oo mittään.
20. Liikunta
Kyykkä on ensi vuoden osalta peruttu. Elina ehti ostamaan Iltakoulun liput omista rahoistaan, mutta rahat
luultavimmin palautetaan hänelle takaisin.
21. Valmennuskurssi
Ei mitään.
22. Puheenjohtajan tilannekatsaus
Huomenna on syndikaatin etätapaaminen.
23. Muut esille tulleet asiat
Omakustanteiset lahjukset toimitetaan syykokouksessa auttaneille Artulle ja Eerolle. Tarja Sepän lahjan
hankintaa ei pystytä organisoimaan, sillä hän ei ole vastannut tiedusteluihin eläköitymisestään.
24. Seuraavan kokouksen ajankohta
Ei kiinnosta. J
25. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 19.43.

Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja

Nea Lundberg, sihteeri

__________________________

__________________________

Elina Antikainen, pöytäkirjantarkastaja

Anni Koivunen, pöytäkirjantarkastaja

