
ILTAKOULU RY          PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 16/2020 
 
Paikka: Nea Lundbergin, Cecilia Ingmanin ja Anni Koivusen yhteinen kotiosoite, tarkka osoite 
toimitetaan halukkaille ennen kokousta 
Aika: tiistai 22.09.2020 kello 16.00 
 
Paikalla: 
Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja 
Nea Lundberg, sihteeri 
Iina Vahteri, saapui klo 16.09 
Lauri Seppä, saapui klo 16.07 
Anni Koivunen 
Cecilia Ingman 
Santeri Iivonen 
Pihla Hakulinen 
Joakim Vigelius, saapui klo 16.18 
Vilma Lintunen 
Tiia Saltiola 
Jenna Krakau 
 
1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous klo 16.04. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todetaan kokouksen läsnäolijat. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Cecilia Ingman ja Anni Koivunen.  
 
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Karoliina Vaakanainen ehdottaa seuraavia lisäyksiä esityslistaan: Lisätään kohtaan 10. Tulevat tapahtumat 
alakohdat c) Sivuaineinfo, d) Lokakuun liikuntakokeilu, e) Business Finland excu, g) IK Keskustelee: 
yhdenvertaisuus, i) IK Keskustelee: säännöt, j) Haalarikastajaiset, k) Halloween-rastitapahtuma, l) Ihastu 
Iltakouluun -hallitushakuinfo, m) USAn vaalivalvojaiset, n) IK Keskustelee: syyskokous, o) Iltakoulun 
syyskokous 2020, p) (Poikkitieteellinen) beerpong-turnaus, q) Konfliktinratkaisusimulaatio ja r) Viiniä 
sohvalla etänä. Hyväksytään ehdotukset. Kokouskutsun yhteydessä lähetettyyn esityslistaan oli virheellisesti 
merkitty mahdollisuus osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Korjattu info on lähetetty Politologit -
listalle. Hyväksytään muutokset esityslistaan. 
 
Lauri saapuu klo 16.07 
 
5. Ilmoitusasiat ja posti  
Nordnet on lähettänyt käyttäjätunnuksen sekä salasanan ja sijoitustili on nyt aktivoitu. TREYn järjestölistalle 
on tullut infoa yliopiston tilojen syksyn aukioloista.  
 
Iina saapuu klo 16.09 
 
6. Talous  

a) Taloustilanne 
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 19 802,97 euroa.  

 
b) Laskut ja korvaukset 

Lauri Seppä ehdottaa, että maksetaan Eräsalon kirjapainolle 556,76 euroa tilatuista laulukirjoista. 
Hyväksytään ehdotus. 



 
7. Sähköiset päätökset 

a) Santeri Iivonen ehdottaa 10.9. että varataan Messukylän työväentalo 8.10. pidettäviä fuksisitsejä 
varten, jos tilanne sen sallii. Vuokraus maksaa 520 euroa (sis. siivouskulut). Perusteluna tälle ovat a) 
sitsejä varten tarvitaan tila, ja b) meille ei tule kustannuksia, jos joudumme varauksen perumaan. 
Hyväksytään ehdotus. 

b) Lauri Seppä ehdottaa 15.9. että maksetaan Treanglo Oy:lle 382,11 euroa syksyltä peruuntuneiden 
Trivial Perseiden lipputuloja niiden palautuksia varten. Hyväksytään ehdotus. 

c) Elina Antikainen ehdottaa 16.9. että pesäpallo liikuntakokeilu siirretään maanantaille 5.10. 
Hyväksytään ehdotus. 

d) Elina Antikainen ehdottaa 16.9. että vuokrataan TREY:ltä pesäpallosetti liikuntakokeilua (5.10.) 
varten. Setti maksaa 5 euroa. Hyväksytään ehdotus. 

e) Lauri Seppä ehdottaa 18.9. että maksetaan Turun haalarimerkki Oy:lle 314,97 euroa ”oispa vodkaa” 
ja tutor haalarimerkeistä. Hyväksytään ehdotus. 

f) Lauri Seppä ehdottaa 21.9. että maksetaan HD-group Oy:lle 3 142,50 euroa opiskelijahaalareista. 
Hyväksytään ehdotus. 
 

8. Palaute hallitukselle 
Palautetta on tullut hallituksen päätöksestä avata Challenge Acceptedin ilmoittautuminen myös vanhemmille 
opiskelijoille. Asiasta olisi voitu päättää myös viime kokouksen jälkeen sähköisellä päätöksellä, sen jälkeen 
kun tapahtuman vastuututoreiden kanssa olisi keskusteltu. Tapahtuman järjestäjät olivat kuitenkin myös 
jäljessä tapahtuman aikataulun kanssa. Tulevaisuudessa toivotaan parempaa tiedonkulkua hallituksen ja 
tutoreiden välillä.  
 
9. Menneet tapahtumat 

a) Syyslove 8.9. 
Syyslove oli tiistaina 8.9. klo 22 alkaen Heidi´s Bier Barissa. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä 
Staabin kanssa. Tapahtumaan myytiin yhteensä lippuja noin 500 kappaletta. Tilaa oli hyvin ja 
tapahtumaa varten tilattiin haalarimerkkejä 100 kappaletta, jotka ovat haettavissa myöhemmin. 
Tulevaisuudessa isoihin poikkitieteellisiin tapahtumiin tulee varautua materian kannalta paremmin. 
Tämä ei kuitenkaan haitannut ja tapahtuma oli onnistunut. Staabin kanssa yhteistyö sujui hyvin.  

b) 21.9. Työelämäexcu etänä 
Työelämäexcu etänä oli maanantaina 21.9. klo 13-14 Teamsissä. Excukohteina oli Ulkopoliittinen 
instituutti sekä Sisäministeriö. Ulkopoliittisen instituutin exculle osallistui noin 20 henkilöä ja 
Sisäministeriön 12. Tapahtuma oli tilanteeseen nähden onnistunut.  
 

Joakim saapuu klo 16.18 
 
10. Tulevat tapahtumat 

a) 24.9. Politiikan tutkimuksen syksyn avajaisseminaari 
Politiikan tutkimuksen syksyn avajaisseminaari pidetään torstaina 24.9. klo 13-15.30 etänä 
Teamsissä. Politologit -listalle on lähetetty etäyhteyslinkki sekä tapahtuman aikataulu. Tapahtuman 
kaksi fuksipanelistia on valittu.  

b) 24.9. Challenge Accepted 
Challenge Accepted on torstaina 24.9. klo 16.15 alkaen Sorsapuistossa. Sorsapuistossa osallistujat 
jaetaan pienryhmiin. Koskipuistossa on tarkoitus tavata klo 20, jonka jälkeen iltaa on mahdollista 
jatkaa Tiikerihaihin. Tapahtumaan on ilmoittautunut 55 osallistujaa.  

c) Sivuaineinfo 29.9. 
Sivuaineinfo on tiistaina 29.9. klo 16 alkaen etänä Zoomissa. Hanna Peevo pitää tapahtuman alussa 
yleisen infon sivuaineopinnoista sekä teemakokonaisuuksista. 6 iltakoululaista on lupautunut 
esittelijöiksi. Muistutetaan fukseja vielä tapahtumasta.  

d) 5.10. Lokakuun liikuntakokeilu 
Lokakuun liikuntakokeilu on maanantaina 5.10. klo 17 alkaen Kaupin Pesäpallokentällä. 
Tapahtuman osallistujakiintiö on 20. Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa 23.9. klo 10. TREYltä 
vuokrataan pesäpallovarusteet, jotka kustantavat 5 euroa. 



e) 6.10. Business Finland excu 
Business Finland excu on alustavasti tiistaina 6.10 klo 13-14 etäyhteyden välityksellä. Tapahtuma 
tulee Fb:seen vielä tällä viikolla.  

f) 8.10. Fuksisitsit 
Fuksisitsit on torstaina 8.10. klo 18 alkaen Messukylän työväentalolla. Tapahtuma kustantaa 
alkoholillisena 17 euroa ja alkoholittomana 15 euroa. Ilmoittautuneita on tällä hetkellä 63, ja 
ilmoittautuminen loppuu 1.10. Henkilökuntaa ei saada iltakoulun ulkopuolelta, mutta kysytään 
tapahtumatoimikuntaa avuksi. Tapahtuman tarjoiluja mietitään niin, että pystytään mahdollisimman 
hyvin huolehtimaan hygieniasta. Juotavat tilataan Nokian panimolta. Spinniltä vuokrataan 
äänentoistolaitteet. Tapahtuman jatkot ovat alustavasti Doriksessa, johon pitää olla yhteydessä 
asiasta.  

g) 12.10. IK Keskustelee: yhdenvertaisuus 
Syksyn ensimmäinen keskusteluilta on maanantaina 12.10. alustavasti Telakan yläkerrassa. Yritetään 
mahdollistaa osallistuminen myös etänä. Tarkoituksena on keskustella häirintätapausmenettelystä 
sekä kevään yhdenvertaisuuskyselyn vastauksista. Keskustelutilaisuuksiin on sitouduttu 
kevätkokouksessa. 

h) 19.10. Yhteistyötapahtuma TAYKin kanssa 
Yhteistyötapahtuma TAYKin kanssa on maanantaina 19.10. Ajatuksena on käydä erätauko-
keskustelua eri YK aiheista. Tapahtumasta lisää infoa myöhemmin.  

i) 20.10. IK Keskustelee: säännöt 
Syksyn toinen keskusteluilta on tiistaina 20.10. alustavasti Telakan yläkerrassa. Ideana on 
keskustella syyskokouksiin vietävistä sääntömuutosehdotuksista. Pyydetään TREYtä mukaan 
keskusteluun.   

j) 22.10. Haalarikastajaiset 
Haalarikastajaiset on alustavasti torstaina 22.10. Tapahtuma järjestetään yhdessä tutoreiden kanssa. 
Yritetään varata sauna Amos-klubilta, koska se on paikkana tilava. Otetaan yhteyttä vanhempiin 
opiskelijoihin rasteista, VPK:hon ja Kaijakkaan. Ratinpitäjät kustantavat itse rastikulunsa. 
Tapahtumaan tulee ennakkoilmoittautuminen. Jos saunaan ei kasteen jälkeen halua mennä, niin 
mahdollistetaan myös toinen välietkoilupaikka.   

k) 27.10. Halloween-rastitapahtuma 
Halloween-rastitapahtuma on mahdollisesti tiistaina 27.10. Tapahtumasta on viimeksi keskusteltu 
elokuussa, joten otetaan Johtoon yhteyttä asiasta. 

l) 28.10. Ihastu Iltakouluun -hallitushakuinfo 
Ihastu Iltakouluun hallitusinfo järjestetään alustavasti torstaina 29.10. Instagramin 
hallitusesittelyiden jälkeen. Tapahtumapaikkana on alustavasti Telakan yläkerta. 

m) 3.-4.11. USAn vaalivalvojaiset 
USAn vaalivalvojaiset on 3.-4.11. Yritetään löytää sauna, joka pystytään varaamaan myöhään 
aamuyöhön saakka. Yhtenä mahdollisuutena Hämpin saunatilat, jonka hintaa selvitetään. Boomi otti 
yhteyttä mahdollisesta yhteistyötapahtumasta, mutta tästä päätettiin kieltäytyä. Näin päätettiin, jotta 
pystytään mahdollistamaan mahdollisimman monen iltakoululaisen osallistuminen. Jos tapahtumaa 
ei pystytä järjestämään fyysisenä niin järjestetään etätapahtuma.  

n) 4.11. IK Keskustelee: syyskokous 
Syksyn kolmas keskusteluilta on keskiviikkona 4.11. Tapahtuma järjestetään sen jälkeen, kun 
syyskokouksen esityslista on lähetetty. Järjestetään tapahtuma etänä, jotta mahdollisimman moni 
pystyy osallistumaan.  

o) 16.11. Iltakoulun syyskokous 2020 
Iltakoulun syyskokous on maanantaina 16.11. Yliopistolta tiloja pystyy syksyllä varaamaan vain 
kahdeksi tunniksi kerrallaan. Kokouspaikkaa etsitään yliopiston ulkopuolelta. Mahdollistetaan 
osallistuminen myös etäyhteydellä. Esitetään toivomus siitä, että fyysiselle kokouspaikalle 
osallistuvat ensisijaisesti he, jotka hakevat ensi vuoden hallitukseen tai toimihenkilöiksi.  

p) 19.11. (Poikkitieteellinen) beerpong-turnaus 
Poikkitieteellinen beerpong-turnaus on torstaina 19.11. Pohditaan vielä poikkitieteellisten 
tapahtumien turvallisuutta. Jos tapahtuma pystytään järjestämään poikkitieteellisenä, niin 
tapahtumapaikkana on Messukylän työväentalo. Jos järjestetään Iltakoulun oma tapahtuma, niin 
tapahtuma järjestetään Bonker Moodcourtissa. Tapahtuman osallistujamäärää pitää rajoittaa, ja 



järjestetään tapahtumaa varten mahdollisesti haalarimerkkikilpailu.   
q) 21.-22.11. Konfliktinratkaisusimulaatio 

Konfliktinratkaisusimulaatio on 21.-22.11. Kauniaisissa Työväen Akatemialla. Tapahtumaan voi 
osallistua myös etänä. Haku tapahtumaan alkaa maanantaina 1.10. 

r) 23.11. Viiniä sohvalla etänä. 
Viiniä sohvalla etänä on alustavasti maanantaina 23.11. Tapahtuman puhujaksi on suostunut 
Helsingin Sanomien Washingtonin-kirjeenvaihtaja Anna Sofia Berner. Tapahtuman viinipuolta 
pohditaan vielä.  

 
11. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 
Sektorilla ei uutta. 
 
12. Viestintä 
Ig-esittelyt hallituspesteistä toteutetaan viikoilla 42-44. Tehdään esittelyille yleiset raamit, jota noudatetaan.  

 
13. Ympäristö ja sosiaalipolitiikka 
Viedään syyskokoukseen mahdollisesti esitys ympäristösektorin siirtämisestä kulttuurisektorille. Siirretään 
tulevaisuudessa ympäristö ja sosiaalipolitiikka samaan esityslistan kohtaan kun viestintä.  
 
14. Ainejärjestötila 
Aj-tila on taas auki kaksi kertaa viikossa. LFC -opiskelijat tulevat perjantaina ostamaan vanhoja haalareita. 
 
15. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 
Tulevia fuksitapahtumia on Challenge Accepted ja haalarikastajaiset. Ennen haalarikastetta järjestetään 
haalarimerkkien ompeluilta. Hiiripassien palautus tapahtuu tänä vuonna valokuvamuodossa. Fuksien Fb -
ryhmään tehdään kooste syksyn tapahtumista. Tutorit tarjoavat apua toisen periodin kurssivalinnoissa 
fukseille.  
 
Otetaan TREYhyn yhteyttä koulutuksesta, jossa käsiteltäisiin häirintätapauksiin puuttumista 
järjestötoiminnassa. Ainakin hallituksen yhdenvertaisuustoimijat voisivat koulutuksen käydä, mutta sitä 
suositellaan myös muulle hallitukselle.  
 
16. Koulutuspolitiikka 
Syyskuun kollegio oli maanantaina 21.9. jossa käytiin läpi järjestöjen kuulumisia. Tiedekuntaneuvoston 
esityslistassa enimmäkseen käsittelyssä tutkinto-ohjelmien valintaperusteet ensi vuodelle. Nämä asiat on 
käyty politiikan tutkimuksen osalta läpi suunnitteluryhmässä, eikä niihin tehty juurikaan muutoksia paitsi 
avoimenväylän vaatimuksia muutettiin vähän. Kokouksessa sivuttiin myös vähän halloped-hakua. 23.9. 
järjestettävän koulutuksen ohjausryhmän kokouksessa esityslistalla on mm. kuulumisia, katsaus toiseen 
periodiin, SISUa ja ops-työtä. Halloped-haku on päättynyt, ja tieto hakijoista tulee myöhemmin. 
Tiedekuntamme esitys hakijoista tulee tehdä viimeistään 7.10. Viime kokouksessa esitysten tekijöiksi 
valittiin Karoliina Vaakanainen sekä Petra Pieskä. 
 
17. Työelämä ja alumni 
Tapahtumapalaverissa keskusteltiin syksyn tulevista työelämätapahtumista.  
 
18. Liikunta 
Tapahtumapalaverin ideat liikuntakokeiluiksi ovat Megazone ja ampuminen.  
 
19. Kulttuuri 
Lokakuun kulttuuritapahtumaa mietitään. 
 
20. Varainhankinta 
Yhteistyösopimuksia tulisi hyödyntää syksyn aikana vielä 2x Bonker Moodcourtissa, 2x Kaijakassa ja 2x 
Doriksessa. Jos tapahtumia joudutaan perumaan, niin otetaan yhteistyökumppaneihin yhteyttä ja sovitaan 
silloin yhteistyösopimusten käytöistä uudelleen. Iltakoulun sijoitustili Nordnetissä on aktivoitu. 



Haalarisponsorit kattavat haalareiden täyden hinnan tänä vuonna. Jenna Krakau ehdottaa, että haalarit 
olisivat tänä vuonna ilmaiset fukseille. Hyväksytään ehdotus. Myös viime vuonna tavoiteltiin ilmaisia 
haalareita. Haalarit saapuvat alustavasti 14.10. Ensi kuussa tilataan IKn collegepaitoja. Tarjotaan 
mahdollisesti eri värivaihtoehtoja.  
 
21. Marrasjuhla 
Keskustellaan Marrasjuhlasitsien järjestämisestä. Yli 50 hengen tapahtumissa tulee noudattaa 
hygieniaohjeistuksia ja yleisiä suosituksia. Sitsit on avoin vain iltakoululaisille ja osallistujamäärä on 
rajoitettu 100. Tapahtuman järjestämisestä päätetään seuraavassa kokouksessa. Jos sitsejä ei saada 
järjestettyä, niin juhlistetaan Iltakoulua jossain muussa konseptissa. Tilataan Iltakoulu 45v -haalarimerkki.   
. 
22. Puheenjohtajan tilannekatsaus 
Perjantaina 9.10. on dekaanitapaaminen etänä. Tarkoituksena on jutella ajankohtaisista opintoasioista. 
Syndikaatin tapaaminen on huomenna, jossa keskustellaan koronan vaikutuksesta järjestötoimintaan. 
Karoliina ei tapaamiseen pääse. Muilta puheenjohtajilta on tullut kyselyitä Iltakoulun koronatilanteesta. 
Hallituksen sähköpostiin on tullut kutsu Johto ry:n kevätkokoukseen. Kevätkokous on maanantaina 28.9. klo 
17 alkaen TOAS Espantornin kerhotilassa. Iltakoululaisilla on vapaa pääsy kokoukseen.  
 
23. Muut esille tulevat asiat 
Jokainen sektori seuraa omaa budjettiaan. Vuoden seuraava kvartaalikatsaus pidetään ensi kuussa. Viime 
viikon tapahtumapalaverissa keskusteltiin tulevista tapahtumista, sekä siitä missä muodossa tapahtumat 
järjestetään. Lokakuun kulttuuritapahtuman alustava päivämäärä on 7.10. ja konsepti on viiniä ja vininää. 
Tapahtumapaikkana on TOASin kerhotila. Hallituksen virkistäytyminen on huomenna. Vuoden lopussa 
pidetään virkistäytyminen, johon osallistuu hallituksen lisäksi toimihenkilöt. Virkistäytyminen on 
omakustanteinen. 
 
24. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraavan kokouksen ajankohta on alustavasti tiistaina 6.10. klo 17. Kokouspaikka on sama ja seuraavaan 
kokoukseen mahdollistetaan osallistuminen myös etäyhteyden välityksellä.  
 
25. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 18.14. 
 
 
 
 
                               

Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja   Nea Lundberg, sihteeri 

 

 

                                   

Cecilia Ingman, pöytäkirjantarkastaja  Anni Koivunen, pöytäkirjantarkastaja 

 


