
ILTAKOULU RY          PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 17/2020 
 
Paikka: Nea Lundbergin, Cecilia Ingmanin ja Anni Koivusen yhteinen kotiosoite, tarkka osoite 
toimitetaan halukkaille ennen kokousta 
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/65485286726?pwd=M056T3RhdC9PQzFQV05DVE5nR3dvQT09 
Aika: tiistai 06.10.2020 kello 17.00 
 
Paikalla: 
Iina Vahteri, puheenjohtaja 
Nea Lundberg, sihteeri 
Karoliina Vaakanainen 
Lauri Seppä 
Anni Koivunen 
Cecilia Ingman 
Santeri Iivonen 
Pihla Hakulinen 
Joakim Vigelius, saapui klo 17.14 
Vilma Lintunen 
Jenna Krakau 
Tiia Saltiola, saapui klo 18.32 
 
Puhe -ja läsnäolo-oikeus  
Mea Vähä-Jaakkola, poistui klo 18.32 
 
1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous klo 17.05. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todetaan kokouksen läsnäolijat. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Vilma Lintunen ja Jenna Krakau.  
 
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Iina Vahteri ehdottaa seuraavia muutoksia esityslistaan: Poistetaan kohdasta 10. Tulevat tapahtumat kohdat 
a-e. Lisätään kohtaan 9. Menneet tapahtumat kohdat a) Politiikan tutkimuksen syksyn avajaisseminaari, b) 
Challenge Accepted, c) Sivuaineinfo, d) Lokakuun liikuntakokeilu ja e) Business Finland excu. Lisätään 
kohtaan 13. Liikunta kohdat a) TA saunailta ja b) Marraskuun liikuntakokeilu.  Hyväksytään muutokset 
esityslistaan. 
 
5. Ilmoitusasiat ja posti  
Sivuaineopiskelija on ilmoittanut haluavansa liittyä Iltakoulun jäseneksi. Jäseneksi voi liittyä sen jälkeen, 
kun jäsenrekisterilomake saadaan julkaistua. Aj-tilaan ei ole tullut uutta postia.  
 
6. Talous  

a) Taloustilanne 
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 19 129,45 euroa.  

 
b) Laskut ja korvaukset 

Ei uusia laskuja tai korvauksia. 
 

7. Sähköiset päätökset 
a) Pihla Hakulinen ehdottaa 24.9. että ostetaan korkeintaan 50 eurolla juotavaa ja mukeja Challenge 

Acceptediin. Nämä menevät tutoroinnin budjetista. Hyväksytään ehdotukset. 



b) Lauri Seppä ehdottaa 26.9. että maksetaan 300 euroa Viialan vapaaehtoinen palokunta ry:lle 
Palokärjen mökin vuokrasta 27.8.2020. Hyväksytään ehdotus. 

c) Lauri Seppä ehdottaa 27.9. että maksetaan Verohallinolle 716,45 euroa vuoden 2020 ennakkoveroa, 
eli 2/2 osa yhteisön tuloveroa. Hyväksytään ehdotus. 

d) Pihla Hakulinen ehdottaa 28.9. että vuokrataan Amos-klubi 22.10. hintaan 380 euroa 
Haalarikastajaisten jatkoille, jotta märät fuksit pääsevät lämmittelemään. Hyväksytään ehdotus. 

e) Elina Antikainen ehdottaa 28.9. että ostetaan Zarillosta kaksi 6 euron lahjakorttia annettavaksi 
palkinnoksi fuksikuninkaallisille. Hyväksytään ehdotus. 

f) Vilma Lintunen ehdottaa 29.9. että varataan Hämpin kattosauna 3.-4.11. USAn vaalivalvojaisia 
varten kello 20-06 hintaan 340 euroa, koska saunatila vaaditaan vaalisaunaa varten. Hyväksytään 
ehdotus. 

g) Cecilia Ingman ehdottaa 1.10. että tilataan Nokian panimolta sitsijuomia hintaan 246,58 euroa, koska 
sitseillä on hyvä olla juotavaa ja saadaan sitsilipun hinnalle vähän parempaa vastinetta. Hyväksytään 
ehdotus. 

h) Lauri Seppä ehdottaa 2.10. että maksetaan Verohallinnolle 288,55 euroa vuoden 2019 jäännösveroa. 
Hyväksytään ehdotus. 

i) Pihla Hakulinen ehdottaa 6.10. että vuokrataan Amos-klubi torstaina 22.10. klo 15-02 hintaan 420 
euroa haalarikastajaisille. Hyväksytään ehdotus. 

 
8. Palaute hallitukselle 
Palautetta on tullut siitä, että haalarit ovat tänä vuonna ilmaiset fukseille. Palautteen antajan mukaan 
haalareista pyydettävät rahat tulisi käyttää sitsien järjestämiseen. Hallituksen päätös haalareiden hinnasta 
tehtiin, koska tänä vuonna haalarisponsorit kattoivat haalareiden hinnan. Haalareilla ei ole tarkoitus tehdä 
voittoa, vaan hinta määrittyy vuosittain haalarisponsoreiden mukaan. Haalareiden hinnat vaihtelevat 
vuosittain, ja haalareista annetaan syksyn alussa aina hinta-arvio. Sitsien järjestäminen ei ole kiinni 
haalareiden hinnoista.  
 
Joakim saapui klo 17.14 
 
9. Menneet tapahtumat 

a) 24.9. Politiikan tutkimuksen syksyn avajaisseminaari 
Politiikan tutkimuksen syksyn avajaisseminaari torstaina 24.9. klo 13-15.30 etänä Teamsissä. 
Tapahtumaan osallistui noin 60 henkilöä. Paneelikeskustelu oli onnistunut ja seminaarin teema oli 
toimiva. 

b) 24.9. Challenge Accepted 
Challenge Accepted torstaina 24.9. klo 16.15 alkaen Sorsapuistossa. Tapahtumaan osallistui noin 45-
50 ihmistä. Alkukankeutta haasteiden suorittamisessa ilmeni, mutta siitä huolimatta tapahtuma oli 
onnistunut. Vanhempia opiskelijoita ei osallistunut itse kierrokselle, vaan Tiikerihain jatkoille. 
Haalarikastajaisissa näytetään tapahtumassa kuvattuja videoita.  

c) Sivuaineinfo 29.9. 
Sivuaineinfo tiistaina 29.9. klo 16 alkaen etänä Zoomissa. Tapahtumaan osallistui noin 50 henkilöä. 
Tapahtumassa oli hyvää keskustelua ja esitykset sujuivat hyvin. Esittelijöitä oli yhteensä kuusi. 
Tapahtuman kesto venähti. Tapahtuma pystyttiin hyvin järjestämään etänä. 

d) 5.10. Lokakuun liikuntakokeilu 
Lokakuun liikuntakokeilu maanantaina 5.10. klo 17 alkaen Kaupin Pesäpallokentällä. Tapahtumaan 
osallistui kuusitoista henkilöä ja tapahtuma sai paljon positiivista palautetta.  

e) 6.10. Business Finland excu 
Business Finland excu tiistaina 6.10. klo 13-14 etänä Teamsissä. Tapahtumaan osallistui viisitoista 
henkilöä. Tapahtuma oli onnistunut ja oli positiivista, että tapahtuma saatiin järjestettyä.  
 

10. Tulevat tapahtumat 
a) 7.10. Viiniä ja vininää 

Viiniä ja vininää on keskiviikkona 7.10. klo 17.30 alkaen TOAS Espantorilla. Ilmoittautuminen on 
päättynyt ja ilmoittautuneita on viisitoista. Vilma Lintunen ehdottaa, että tapahtumaan ostetaan noin 
50 eurolla viiniä. Hyväksytään ehdotus. Tapahtuman aloitusajankohdasta on annettu eriäviä tietoja. 



Korjataan asia. Osallistujille lähetetään vielä sähköpostia. 
b) 8.10. Fuksisitsit 

Fuksisitsit on torstaina 8.10. klo 18 alkaen Messukylän työväentalolla. Tapahtuma kustantaa 
alkoholillisena 17 euroa ja alkoholittomana 15 euroa. Tällä hetkellä 65 henkilöä on ilmoittautunut. 
Sitseille otetaan omat juomapullot. On mahdollista, että sitseistä jäädään tappiolle parikymmentä 
euroa, koska sitsien osallistujamäärää on poikkeusolojen vuoksi jouduttu supistamaan. Sitsikulut 
ovat yhteensä noin 1 100 euroa. Sitseillä palkitaan sekä hiirikuninkaalliset että Challenge Acceptedin 
voittajat. Molemmat palkinnot menevät sitsi -ja bilebudjetista. Virallisia jatkoja ei ole, koska baarien 
anniskelu loppuu jo klo 00. Jos jokin muu jatkopaikka tulee sitseillä mieleen, niin asiasta voi 
yleisesti infota.  

c) 12.10. IK Keskustelee: yhdenvertaisuus 
Syksyn ensimmäinen keskusteluilta on maanantaina 12.10. klo 18 Telakan yläkerrassa. Tapahtumaan 
ei mahdollisteta etäosallistumista. Tapahtumassa on tarkoitus keskustella häirintätapausmenettelystä 
sekä viime kevään yhdenvertaisuuskyselyn vastauksista. TREYn järjestöasiantuntijaa on pyydetty 
mukaan keskusteluun. Keskustelutilaisuuksista infotaan Politologit -listalla sekä IK Keskustelee -
ryhmässä.  

d) 19.10. Yhteistyötapahtuma TAYKin kanssa 
Yhteistyötapahtuma TAYKin kanssa on maanantaina 19.10 klo 12.30 etänä. Tapahtuma on avoinna 
kaikille, ja linkki ilmoittautumiseen löytyy Facebookista. Osallistujamäärä rajataan 15-20 henkilöön. 
Ajatuksena on käydä Erätauko-keskustelua aiheista health and equality. Tapahtumassa kaksi 
opiskelijaa toimivat keskustelun fasilitaattoreina.  

e) 20.10. IK Keskustelee: säännöt 
Syksyn toinen keskusteluilta on tiistaina 20.10. klo 16 Telakan yläkerrassa. Pyydetään sittenkin 
TREYn järjestöasiantuntijaa tähän tilaisuuteen, eikä keskusteluiltaan yhdenvertaisuudesta.   

f) 22.10. Haalarikastajaiset 
Haalarikastajaiset on torstaina 22.10. Rasteja on tällä hetkellä seitsemän, mutta aikarajoitteiden takia 
joudutaan mahdollisesti karsimaan rasteja. Rastinpitäjien määrää rajoitetaan rasteilla, jos rastit ovat 
sisätiloissa. VPK on tulossa kastamaan fuksit. Amos-klubin osallistujamäärä rajoitetaan 65 
henkilöön. Ilmoittautuminen saunalle porrastetaan niin, että ensin ilmoittautuvat fuksit ja sitten 
rastinpitäjät.  

g) 27.10. Halloween-rastitapahtuma 
Halloween-rastitapahtumaa yhdessä Johdon ainejärjestöjen kanssa ei järjestetä. Ideana yhdistää 
Halloween-tapahtuma sekä Beerpong-turnaus. Tapahtumapaikkana on alustavasti Bonker 
Moodcourt. Tapahtumaan ei tilata haalarimerkkiä.  

h) 28.10. Ihastu Iltakouluun -hallitushakuinfo 
Ihastu Iltakouluun hallitusinfo järjestetään alustavasti torstaina 29.10. Tapahtumapaikkana 
mahdollisesti Bonker Moodcourt, johon ollaan yhteydessä.  

i) 3.-4.11. USAn vaalivalvojaiset 
USAn vaalivalvojaiset on 3.-4.11. Hämpin saunatiloissa klo 20 alkaen. Tapahtumasta lisää 
myöhemmin. 

j) 4.11. IK Keskustelee: syyskokous 
Syksyn kolmas keskusteluilta on keskiviikkona 4.11 etänä. Keskusteluillassa käydään läpi 
syyskokouksen liitteet.  

k) 16.11. Iltakoulun syyskokous 2020 
Iltakoulun syyskokous on maanantaina 16.11. alustavasti klo 16-20. Kokoukselle mahdollistetaan 
osallistuminen myös etäyhteydellä. Etsitään kokoustila, joka saadaan varattua 4-5 tunniksi. Vuoden 
2018 puheenjohtaja on alustavasti suostunut puheenjohtamaan kokouksen. Fyysiselle kokouspaikalle 
osallistuisivat ensisijaisesti he, jotka esittelevät dokumentteja tai hakevat ensi vuoden hallitukseen. 
Aloitetaan syyskokouksen dokumenttien valmistelu sekä mietitään kokouksen yksityiskohtia kuten 
etäkokousten äänestyskäytäntöjä.   

l) 19.11. (Poikkitieteellinen) beerpong-turnaus 
Tapahtuma yhdistetään Halloween-tapahtuman kanssa. 

m) 21.-22.11. Konfliktinratkaisusimulaatio 
Konfliktinratkaisusimulaatio on 21.-22.11. Kauniaisissa Työväen Akatemialla. Tapahtumaan voi 
osallistua myös etänä. Tapahtuman ilmoittautuminen päättyy 25.10. Kannustetaan iltakoululaisia 



osallistumaan. 
n) 23.11. Viiniä sohvalla etänä. 

Viiniä sohvalla etänä on alustavasti maanantaina 23.11. Tapahtuman puhujaksi on suostunut 
Helsingin Sanomien Washingtonin-kirjeenvaihtaja Anna Sofia Berner. Tapahtumasta lisää 
myöhemmin.  

o) Fuksien pikkujoulut 
Fuksien pikkujoulujen alustava päivämäärä on 5.12. Mietitään tapahtumakonseptia lisää. Cecilia ja 
Santeri ottavat vastuun fuksien perehdyttämisestä.  
 

Mea poistuu klo 18.43 
Tiia saapuu klo 18.43 
Pidetään kokoustauko ajassa 18.43-18.48 
 
11. Koulutuspolitiikka 
Koulutuksen ohjausryhmän tapaaminen on 20.10. Opintohallinto on keräämässä palautetta etätyöskentelyn 
vaikutuksista opiskeluun. Halloped-hakemukset on saatu, ja muiden Johdon halloped-esittelijöiden kanssa 
ollaan tapaamassa. Esitysten takaraja on sunnuntaina 11.10. Harkkainfon suunnittelu aloitetaan.  
 
12. Työelämä ja alumni 
Ei uutta. 
 
13. Liikunta 

a) TA saunailta 
TAn saunailtaa on toivottu. Tapahtuman osallistujamäärä rajataan 20-30 henkilöön, ja tapahtumaan 
tulee ennakkoilmoittautuminen. Osallistumismaksu on alustavasti viisi euroa ja muut kulut 
maksetaan liikunnanbudjetista. Elina Antikainen ehdottaa, että varataan YTHS-sauna 12.11. TAn 
saunailtaa varten. Hyväksytään ehdotus. 

b) Marraskuun liikuntakokeilu 
Liikuntakokeilun alustava päivämäärä on 9.11. Lajia mietitään vielä.  
 

14. Kulttuuri 
Ei uutta. 
 
15. Varainhankinta  
Haalarit saapuvat alustavasti ensi viikolla. College-paitojen tilaus tehdään lokakuun aikana ja paidat tilataan 
samasta paikasta kuin aikaisimpinakin vuosina. Otetaan yhteistyökumppaneihin yhteyttä loppuvuoden 
tapahtumista. Rajoitusten vuoksi kaikkia sopimuskertoja ei saada syksyn aikana käytettyä. Keskustellaan 
siitä, miten sopimusten kanssa menetellään ja anotaan mahdollisesti lisäaikaa ensi kevääseen. Osalle 
yhteistyökumppaneista annettiin lisäaikaa maksuissa keväällä.  
 
16. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 
Syyshaku opiskelijavaihtoon lukuvuodelle 2021-2022 Pohjois-Amerikan kohteisiin on alkanut. Haku päättyy 
22.10. Infotaan asiasta Politologit listalla. Haku muihin kohteisiin alkaa myöhemmin syksyllä.  
 
17. Viestintä, ympäristö ja sosiaalipolitiikka 
Hallitushakuinfo Instagramissa alkaa maanantaina 12.10. Sitseillä kierrätetään mahdollisuuksien mukaan. 
 
18. Ainejärjestötila 
Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että aj-tila on auki ainoastaan tapauskohtaisesti. Hyväksytään ehdotus. 
Päätös tehtiin huononevan koronatilanteen, vähäisen kävijämäärän sekä päivystäjien vähäisyyden vuoksi. 
Päivystyksistä tiedotetaan aina hyvissä ajoin etukäteen. Aj-tilassa ei myöskään tule viettää ylimääräistä 
aikaa. 
 
19. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 



Hiiriviikkojen tapahtumissa pitää miettiä sitä, mistä budjetista tapahtuminen kulut menevät. Tutoroinnin 
budjetti on 150 euroa. Hiiriviikkojen budjettia ei viime syyskokouksessa hyväksytty. Bileiden ja sitsien 
menot menevät tapahtumabudjetista ja saunat saunabudjetista. Pyritään erittelemään tapahtumakohtaiset 
kulut.  
 
20. Marrasjuhlat 
Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että Marrasjuhlasitsit perutaan huonontuvan koronatilanteen sekä 
tapahtumien henkilörajoitusten vuoksi. Hyväksytään ehdotus. Sitsien perumisesta ei koidu taloudellista 
tappiota, sillä catering-tarjousta ei ole vahvistettu ja Messukylän vuokraus voidaan perua. Mietitään 
vaihtoehtoista tapahtumaa.   
 
21. Puheenjohtajan tilannekatsaus 
Syndikaatin tapaamisessa keskusteltiin koronan vaikutuksista järjestötoimintaan. TREYn 
toimintasuunnitelma on kommenttikierroksella. Dekaanitapaaminen on perjantaina. Iltakoulun ulkopuolisten 
järjestöjen tiedotteet laitetaan ensisijaisesti Iltakoulu jutut -sähköpostilistalle tai tiedote toimitetaan 
Iltakoulun hallitukselle, joka lähettää sen eteenpäin.  
 
22. Muut esille tulleet asiat 
Vaihdetaan Halloween-tapahtuman päivämäärä torstaille 29.10. ja Ihastu Iltakouluun-tapahtuman 
päivämäärä keskiviikolle 28.10. 
Muistutus siitä, että jokaisessa tapahtumassa pitää kerätä nimilistaa osallistujista. Vastuu tästä on tapahtuman 
järjestäjillä. 
Kvartaalikatsauksen päivämäärästä tehdään Doodle.  
Mainostetaan Konfliktinratkaisusimulaatiota iltakoululaisille.  
Politologit -listalle lähetetään sähköpostia vaihtohausta, keskusteluilloista sekä aj-tilan aukioloista. 
 
23. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraavan kokouksen ajankohta on alustavasti sunnuntaina 18.10. klo 14. Kokous pidetään tilanteen salliessa 
fyysisenä, mutta mahdollistetaan myös osallistuminen etäyhteydellä. 
 
24. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 19.50. 
 
 
 
 
                               

Iina Vahteri, puheenjohtaja   Nea Lundberg, sihteeri 

 

 

                                   

 Vilma Lintunen, pöytäkirjantarkastaja  Jenna Krakau, pöytäkirjantarkastaja 

 


