
ILTAKOULU RY          PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 6/2020 
 
Paikka: Pinni A Ylävitonen (Paikka vaihdettu 15.3. Anni Koivusen kotiin) 
Aika: tiistai 17.3.2020 kello 09.00 
 
Paikalla: 
Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja 
Nea Lundberg, sihteeri 
Iina Vahteri 
Lauri Seppä 
Anni Koivunen 
Cecilia Ingman 
Santeri Iivonen, saapui klo 9.22 
Pihla Hakulinen, liittyi kokoukseen etänä klo 9.10 
Vilma Lintunen 
Tiia Saltiola, saapui klo 9.12 
Elina Antikainen, liittyi kokoukseen etänä klo 9.10 
Jenna Krakau 
 
1. Kokouksen avaaminen  
Avataan kokous klo 09.09 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että Elina Antikainen ja 
Pihla Hakulinen liittyvät kokoukseen etänä. Hyväksytään ehdotus. 
 
Elina ja Pihla liittyvät kokoukseen etänä klo 9.10 
Tiia saapuu klo 09.12 
 
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tiia Saltiola ja Anni Koivunen.  
 
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Lisätään kohtaan 12. Tutorointi ja yhdenvertaisuus kohta a) Tutoroinnin tilanne, ja kohta b) 
Häirintätapausmenettely. Poistetaan kohdasta 10. Tulevat tapahtumat, kohdat a-i. Hyväksytään esityslista. 
 
5. Ilmoitusasiat ja posti  
Yliopisto sulkee ovensa keskiviikkona 18.3. Kevätkokous pidettiin maanantaina 16.3. Ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen seminaari on peruttu. TREY on siirtänyt vappuviikkonsa syksylle. Saksasta Iltakoulua 
vastaava ainejärjestö on laittanut sähköpostia. Konfliktinratkaisusimulaatiolla on tili nykyisin Instagramissa 
ja tapahtuma järjestetään 25.-27.9.  
 
6. Talous  

a) Taloustilanne 
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 17 399,12 euroa. 
 

b) Laskut ja korvaukset 
Lauri Seppä ehdottaa, että maksetaan seuraavat laskut: 

i. Turun haalarimerkki Oy:lle 218,97 euroa kekkosmerkeistä.  
ii. Vilma Lintuselle 50,88 euroa viinistä tapahtumaan viiniä luentosalissa Sirpa Pietikäinen. 

iii. Saania Simille 22,32 euroa maidon ostamisesta aj-tilaan. 
Hyväksytään ehdotukset.  
 

Vilma Lintunen ehdottaa, että hylätään hänen tekemänsä vuosijuhlakorvaus. Hyväksytään ehdotus. 



Cecilia Ingmanin ehdottaa, että hylätään hänen tekemänsä vuosijuhlakorvaus. Hyväksytään ehdotus. 
Elina Antikainen ehdottaa, että hänen ja Tiia Saltiolan tekemät vuosijuhlakorvaukset hylätään. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
Santeri saapuu klo 9.22 

 
7.  Sähköiset päätökset 

a) Cecilia Ingman ehdottaa 3.3. että otetaan vappumökin kyydit Heneltä hintaan 420 euroa. Tämä siitä 
syystä, että mökin sijainti sitä vaatii ja Hene on Iltakoulun yhteistyökumppani. Hyväksytään 
ehdotus. 
 

b) Cecilia Ingman ehdottaa 3.3. että ostetaan 50 lippua Särkän Märkään hintaan 900 euroa + 1 euron 
käsittelymaksu. Liput tulevat olemaan Iltakoululaisten äänestämään jatkopaikkaan. Hyväksytään 
ehdotus. 

 
c) Nea Lundberg ehdottaa 9.3. että ostetaan aj-tilaan maitoa noin 20 eurolla. Ostetaan lehmänmaitoa 

sekä kauramaitoa, koska maitoa pitää olla aj-tilassa. Hyväksytään ehdotus.  
 

d) Elina Antikainen ehdottaa 16.3. että perutaan TA:n saunaillan tilavuokra (220 euroa) koronaviruksen 
vuoksi. Hyväksytään ehdotus. 
 

8. Palaute hallitukselle 
Ei uusia palautteita. 
 
9. Menneet tapahtumat 

a) Rinnerieha 6.3. 
Tapahtuma järjestettiin yhdessä Vostokin, UDK:n ja Interaktion kanssa perjantaina 6.3. klo 9.00-
19.00 Himoksella. Iltakoulusta tapahtumaan osallistui 9 henkilöä. Iltakoulun kiintiöstä jäi paikkoja 
täyttämättä, joista tulee maksu ja jotka maksetaan liikuntabudjetista. Mietitään jatkossa Iltakoulun 
kiintiötä tapahtumaan. Tapahtuma oli onnistunut ja osallistujat kokivat sen mielekkäänä.  
 

b) St. Patrick´s day -sitsit 12.3. 
St. Patrick´s day -sitsit järjestettiin torstaina 12.3. Bommarissa, Hervannassa. Iltakoulusta 
tapahtumaan osallistui noin 30 henkilöä. Koronaviruksen takia osa tapahtumaan osallistujista jätti 
saapumatta. Tapahtuman jatkot olivat Heidi´s bier barissa. Järjestelyt olivat onnistuneet. Tapahtuma 
koettiin onnistuneena ja hauskana. 

 
c) Politiikan tutkimuksen päivät 12.-13.3. 

Politiikan tutkimuksen päivät järjestettiin torstaina ja perjantaina 12.-13.3. Osa työryhmistä perui 
osallistumisensa, mutta perjantaina saatiin järjestettyä seminaari. Tapahtuman järjestelyjä, työnjakoa 
sekä avustajien määrää pitää miettiä tulevaisuudessa. Toivotaan, että tapahtumasta tehdään 
palautelomake, muuten hallitus voi koostaa palautteet tapahtumasta.  
 

10. Tulevat tapahtumat 
Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että perutaan kaikki kevään tapahtumat koronaviruksen takia. Hyväksytään 
ehdotus. Mikäli tilanne muuttuu parempaan suuntaan niin voidaan miettiä, että järjestetäänkö vappusitsit tai 
mahdollisesti muita tapahtumia toukokuussa tai kesällä. Muut ainejärjestöt ovat myös peruneet tulevat 
tapahtumansa ja TREY on siirtänyt vappuviikkonsa syksylle.  
 
11. Ympäristö ja sosiaalipolitiikka 
Verenluovutuskampanja toteutetaan alustavasti syksyllä. 
 
12. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 

a) Tutoroinnin tilanne 
Tutoreiden kanssa pidetään etätapaaminen viikolla 13. ja aloitetaan hiiriviikkojen suunnittelu.  



 
b) Häirintätapausmenettely 

Häirintätapausmenettely hyväksyttiin kevätkokouksessa ja häirintätyöryhmä kiittää kaikkia, ketkä 
osallistuivat dokumentin luontiin. 
 

13. Koulutuspolitiikka 
Osa tulevista kokouksista pidetään etänä. Tapio Juntusen kanssa ryhdytään suunnittelemaan 
lukuvuosipalautetta. Mietitään, että pidetäänkö kopopäivystys Instagramissa. Kieliopintojen rakenteeseen 
saattaa tulla muutoksia. Opetuksen suunnitteluryhmän startti on 6.4. Aktivoidutaan viestinässä ja kopoon voi 
olla yhteydessä kaikessa, mikä askarruttaa opinnoissa. Opintotyön kypsyysnäytettä ei voi suorittaa etänä ja 
niiden pitäisi olla valmiita 22.4. mennessä. Kupillinen kopoa -tapahtuma järjestetään etänä viikolla 13. 
 
14. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 
Kv-tutoreita on valittu 8 Iltakoulusta, ja valituille on lähetetty sähköpostia. Tutorkoulutuksia järjestetään 
kolme, jotka kaikki pidetään alustavasti etänä.  
 
15. Liikunta 
Sulkapallomailat ovat saapuneet postissa. Kaikki liikuntatapahtumat ja liikuntavuorot on peruttu. TA:n pelit 
siirtyivät eteenpäin. Liikuntavastaavaa koostaa oman sektorinsa asioita tiedotteeseen. 
 
16. Kulttuuri 
Kulttuurikohteet menevät kiinni. Kulttuurivastaavaa koostaa oman sektorinsa asioita tiedotteeseen.   
 
17. Työelämä ja alumni 
Kevään excu on peruttu, mutta pyritään toteuttamaan samat kohteet syksylle. Nykyinen tilanne vaikeuttaa 
ulkomaan excun suunnittelua, koska varaukset ovat siirtyneet eteenpäin. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, 
että järjestetään syksyn kotimaan excu samoilla kohteilla, ja siirretään ulkomaan excu keväälle 2021. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
18. Varainhankinta 
Merkit on laitettu myyntiin Facebookin Haalarimerkkitori -ryhmään. Hallitus- ja toimihenkilöpaitojen tilaus 
siirretään syksyyn. Hiiriviikoilla pitää hyödyntää yhteistyömahdollisuuksia. Aloitetaan haalarimainoksien 
hankinta syksyksi. 
 
19. Viestintä 
Hallitus tiedottaa Iltakoulun kevään toiminnasta ja tiedote lähetetään politologit-listalle. Ajatuksena tehdä 
Iltakoululle oma Telegram-ryhmä. Hallitus ei aktiivisesti moderoi ryhmän keskustelua, mutta ryhmässä pätee 
samat säännöt kuin aj-tilassa ja Iltakoulun tapahtumissa. Häirintätapausmenettely pätee ryhmässä.  
 
20. Valmennuskurssi 
Valmennuskurssille ilmoittautuneita on tällä hetkellä 17 ja materiaalipaketin on tilannut 2. Valmennuskurssia 
varten varattu tila Pyynikin koululta on peruttu. Mietitään, miten valmennuskurssi on mahdollista toteuttaa 
uusien rajoitusten myötä. Toteutetaan kurssi mahdollisesti etänä, ja tutkitaan eri verkkoalustoja. Jos 
rajoitukset poistuvat pyritään varaamaan tarvittavat tilat yliopistolta. Valmennuskurssille ilmoittautuneille 
lähetetään sähköpostia infoten tämänhetkisestä tilanteesta.  
 
21. Ainejärjestötila 
Ainejärjestötila on suljettu ja päivystykset on lakkautettu toistaiseksi. 
 
22. Kevätkokous 
Kevätkokous pidettiin maanantaina 16.3. klo 9 alkaen TOAS Ilmarissa. Kokouspaikka päätettiin vaihtaa pois 
yliopiston tiloista. Kaikki hallituksen dokumentit hyväksyttiin. Hallitus 2019 ei saanut vastuuvapautta. 
Seuraava yhdistyksen kokous pitäisi järjestää 20.-26.4. Mietitään miten kokous järjestetään, sillä yhdistyksen 
kokousta ei voi järjestää kokonaan etänä. 
 



 
 
23. Marrasjuhlat 
Marrasjuhlat järjestetään 6.11. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että varataan Messukylän työväentalo 6.11. 
marrasjuhlia varten. Hyväksytään ehdotus. Mietitään, että järjestetäänkö cocktail-tilaisuus ennen varsinaisia 
juhlia kutsuvieraille. 
 
24. Puheenjohtajan tilannekatsaus 
Muiden puheenjohtajien kanssa on keskusteltu siitä, miten kokoukset järjestetään etänä. Kannunvalajat ry:n 
vuosijuhlat on siirretty syksylle. Boomin ja Staabin puheenjohtajien kanssa suunniteltu tapahtuma on peruttu. 
Uudet uhat 2020 -seminaari järjestettiin sähköisenä. 
 
25. Muut esille tulevat asiat 
Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että hallituksen kokoukset 13.4. asti pidetään etänä. Hyväksytään ehdotus.  
Vilma Lintunen ehdottaa, että perutaan YTHS-sauna, joka oli varattu pubiryömintään. Hyväksytään ehdotus. 
Cecilia Ingman ehdottaa, että perutaan YTHS-saunan varaus, joka oli tarkoitettu vappusaunaksi. 
Hyväksytään ehdotus. 
Cecilia Ingman ehdottaa, että perutaan bussikyydit Heneltä vappumökille. Hyväksytään ehdotus. 
Cecilia Ingman ehdottaa, että perutaan Palokärjen mökki vappumökkiä varten. Hyväksytään ehdotus. 
Kaikki tapahtumat muut tapahtumat perutaan, mutta vappusitsien mahdollisuus pidetään avoinna.  
Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että pyritään pitämään hallituksen kokoukset kahden viikon välein. 
Hyväksytään ehdotus. 
Jenna Krakau ehdottaa, että ostetaan kirjekuoria ja postimerkkejä noin 55 kappaletta eli noin 100 eurolla. 
Hyväksytään ehdotus 
Vilma Lintunen ehdottaa, että hallitus käy läpi Iltakoulun Drive-kansiot läpi. Hyväksytään ehdotus. 
 
26. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraavan kokouksen ajankohta on tiistaina 31.3. klo 16.00.  
 
27. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 10.51. 
 
 
 
 
 
 
                               

Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja   Nea Lundberg, sihteeri 

 

 

                                   

Tiia Saltiola, pöytäkirjantarkastaja  Anni Koivunen, pöytäkirjantarkastaja 

 


