
ILTAKOULU RY          PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 7/2020 
 
Paikka: Skypessä etäkokous 
Linkki: https://join.skype.com/hz9RIegF19sm 
Aika: tiistai 31.3.2020 kello 16.00 
 
Paikalla: 
Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja 
Nea Lundberg, sihteeri 
Iina Vahteri 
Lauri Seppä 
Anni Koivunen 
Cecilia Ingman 
Santeri Iivonen 
Pihla Hakulinen 
Vilma Lintunen 
Tiia Saltiola 
Elina Antikainen 
Joakim Vigelius 
Jenna Krakau 
 
1. Kokouksen avaaminen  
Avataan kokous klo 16.06. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Cecilia Ingman ja Lauri Seppä.  
 
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Lisätään esityslistaan kohtaan 20. Valmennuskurssi kohdat a) materiaalipaketti ja b) mahdollinen 
verkkototeutus. Lisätään kohtaan 10. Tulevat tapahtumat kohdat d) Syksyn vappuviikot ja e) sauna. 
Hyväksytään esityslista. 
 
5. Ilmoitusasiat ja posti  
Interaktion viestintävastaava oli yhteydessä nettisivuihin liittyen. Mobilepayltä tuli sähköpostia koskien 
ehtojen muuttumista. Tarkistetaan asia. TREY:n järjestökahvit pidettiin 31.3. TREY:ltä tuli muistutus siitä, 
että ainejärjestöjen rahastonhoitajien on käytävä kirjanpitokurssi. Iltakoulun rahastonhoitaja on kurssin 
suorittanut.   
 
6. Talous  

a) Taloustilanne 
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 17 509,67 euroa. 
 

b) Laskut ja korvaukset 
Ei uusia laskuja tai korvauksia. 

 
7.  Sähköiset päätökset 

a) Karoliina Vaakanainen ehdottaa 18.3. että otamme hallituksena kantaa Jodelin keskusteluilmapiiriin. 
Hyväksytään ehdotus. 

 
b) Santeri Iivonen ehdottaa 20.3. että osallistutaan Kiden järjestämään kampanjaan, muodossa 

kampanjointi ja markkinointi minkä lisäksi osallistuisimme taloudellisen tuen saamiseen. 



Perusteluna tälle on muiden ainejärjestöjen osallistuminen ja rahan saaminen. Hyväksytään ehdotus. 
 

c) Cecilia Ingman ehdottaa 23.3. että tilataan 150 kappaletta TrivialPerseet merkkejä hintaan 189 euroa, 
koska merkkejä oli toivottu tapahtumaa varten ja tapahtuman tuotoista saataisiin merkki 
kustannettua. Hyväksytään ehdotus. 

 
d) Karoliina Vaakanainen ehdottaa 23.3. että pidetään ylimääräinen yhdistyksen kokous alustavasti 

perjantaina 24.4. Tällöin kokouskutsu lähtisi perjantaina 10.4. Hyväksytään ehdotus. 
 

e) Cecilia Ingman ehdottaa 24.3. että perutaan TrivialPerseet merkin tilaus toistaiseksi hintaan 62 
euroa, koska tapahtuma on peruttu ja tuo 62 euroa hyvitetään tilauksesta, jos merkit tilataan 
syksymmällä. Hyväksytään ehdotus. 

 
f) Cecilia Ingman ehdottaa 30.3. että perutaan Messukylän vuokraus 30.4. vappusitsejä varten, koska 

kokoontumisrajoituksia jatketaan. Hyväksytään ehdotus. 
 

8. Palaute hallitukselle 
Jodel-linkki 
Palautelomakkeeseen on tullut linkki Jodelin Iltakoulu-kanavalle. Hallitus on ottanut 18.3. kantaa Jodelin 
keskusteluilmapiiriin. Tulevaisuudessa hallitus ei reagoi Jodel palautteeseen. 
 
Telegram 
Palautetta on tullut Iltakoulun Telegram-ryhmässä esiintyneestä huumorista. Hallitus on käsitellyt palautteen 
ja kiinnittää tähän huomiota tulevaisuudessa.  
 
Kopopäivystys 
Kopopäivystyksestä tuli positiivista palautetta ja terveiset hallitukselle. Hallitus kiittää palautteesta ja 
toivottaa hyvää kevättä Iltakoululle. 
 
Kesätapahtumat 
Suullisena palautteena on tullut toivomus siitä, että mahdollisuuksien mukaan kesällä järjestettäisiin 
tapahtumia. Asia käsitellään kohdassa 24. 
 
9. Menneet tapahtumat 

a) Kopopäivystys Instagramissa 26.3. 
Kopopäivystys pidettiin Instagramissa torstaina 26.3. Päivystystä oli katsottu paljon ja se koettiin 
hyödyllisenä. Jos resurssit riittävät niin koostetaan samat asiat sähköpostiin ja pidetään päivystys 
uudelleen Instagramissa.  
 

10. Tulevat tapahtumat 
a) Etäbileet 

Ajatuksena on pitää etäbileet Habossa, ja puheyhteys tapahtumaan mahdollistetaan Zoomissa tai 
Discordissa. Mahdollisesti sitsataan tai luodaan aj-tila Habboon. Luodaan Iltakoulun oma Discord-
kanava. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että pidetään tapahtuma 16.4. Hyväksytään ehdotus.  

 
b) Peli-iltama 

Ideana pelata etäpelejä Discordissa. Santeri Iivonen ehdottaa, että pidetään tapahtuma 23.4. 
Hyväksytään ehdotus. Tehdään tästä virallinen tapahtuma Facebookkiin. 
 

c) Mökkireissu 
Ennen hiiriviikkojen alkua olisi kiva tehdä mökkireissu. Tapahtuman ajankohtana on alustavasti 7.-
9.8. ja tapahtumapaikkana Palokärjen mökki.  
 
 
 



d) Vappuviikot 
TREY:n vappuviikot pidetään 27.8.-12.9. ja ne menevät päällekkäin Iltakoulun hiiriviikkojen kanssa. 
Halutaan kuitenkin järjestää muutama vappuviikkojen toivotuinta tapahtumaa. Myös vanhemmille 
opiskelijoille halutaan järjestää mieluisia tapahtumia. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että yritetään 
saada Syyslove TREY:n vappukalenteriin. Hyväksytään ehdotus. Toinen tapahtuma, mikä voidaan 
mahdollisesti järjestää, on Pubiryömintä.   
 

e) Sauna 
Mietitään, että halutaanko alkusyksystä järjestää sauna. Sauna voitaisiin järjestää myös myöhemmin 
syksyllä. Mietitään syksyn muita tapahtumia ensin ja palataan sitten asiaan. 

 
11. Työelämä ja alumni 
Ei ole uutta asiaa. 
 
12. Varainhankinta 
Haalarimerkkien myynti Facebookin Haalarimerkkitori-ryhmässä koettiin toimivana, joten toteutetaan sama 
syksyllä uudelleen. Aloitetaan haalarisponsorien hankinta. SYY laittoi sähköpostia, koskien 
yhteistyösopimuksen laskuttamista. 
 
13. Viestintä 

a) Viikkotiedote 
Viikkotiedote lähetetään kuten ennen, mutta sen pohjaa on muokattu.  
 

b) Kevään kootut tiedotteet 
Kootut tiedotteet lähetetään silloin kuin ajankohtaista asiaa on, mutta ei välttämättä viikottain.   
 

14. Liikunta 
Pidetään mahdollisesti liikunta-aiheinen päivystys Instagramissa. Ajatus liikuntahaasteen pitämisestä muiden 
ainejärjestöjen kesken tai Iltakoululaisten välillä. Mietitään tätä lisää. 
 
15. Kulttuuri 
Huhtikuun kulttuurikatsaus tulee 1.4. ja siitä tehdään tiivistelmä Instagramiin. 
 
16. Ympäristö ja sosiaalipolitiikka 
Opiskelijoiden mielenterveyspäivistä tuli sähköpostia, jossa kehotetaan ainejärjestöjä aktivoitumaan 
sosiaalisessa mediassa asiasta. Pyritään tiedottamaan siitä, mitä voi vaihtoehtoisesti tehdä jos ei ole kesätöitä. 
TREY:ltä tulee myös sopouutiskirje, jossa asiasta kerrotaan. Kysytään TREY:ltä, jos heiltä joku pystyisi 
esimerkiksi Instagramissa neuvomaan asiasta. Mietitään, jos hallitus tekee esityksen syyskokoukseen 
hyvinvointivastaavaan pestin lisäämisestä liikuntavastaavan pestiin.  
 
17. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 

a) Ajankohtaista 
Tutoreiden kanssa on pidetty kolme tapaamista ja hiiriviikkojen suunnittelu ja aikataulujen luonti on 
aloitettu. Tapahtumia suunnitellaan normaalisti, mutta varaudutaan myös siihen, että poikkeusolot 
jatkuvat vielä elokuussa. Hiiriviikoille pyritään vapputapahtumien lisäksi mahduttaa myös liikunta-, 
kulttuuri- ja kv-tapahtumia. Pyydetään tutoreilta apua niiden järjestämisessä. Mietitään sellaisen 
tapahtuman järjestämistä, jossa kerrotaan yleisesti opiskelusta yliopistossa, sivuaineinfon ja 
lipastohelppien lisäksi. Pyydetään tutoreilta apua näihin, ja mietitään tapahtumien toteutusta 
uudelleen.   
 

b) Tutoroinnin budjetti 
Tutoroinnin budjettiin pitää kiinnittää huomiota. Isoimmat menot ovat Amos-klubin vuokra 
tutustumisiltaa varten ja fuksimökin vuokra. Keskustellaan fuksimökin toteutuksesta. Ajatuksena oli 
se, että tänä vuonna fuksimökillä oltaisiin yön yli. Kuitenkin päädytään siihen, että hiiriviikoilla on 
liian aikaista järjestää yön yli kestävä reissu, ja sen esteeksi ilmenee myös muita käytännön 



ongelmia. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että fuksimökki järjestetään torstaina. Hyväksytään 
ehdotus. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että fuksimökki järjestetään päiväreissuna eli ei jäädä yön 
yli. Hyväksytään ehdotus.  

 
18. Koulutuspolitiikka 

a) Koulutuksen valmiusryhmä 
MAB:in kopot pääsivät mukaan koulutuksen valmiusryhmään. Ryhmä kokoustaa kerran viikossa 
poikkeusolojen takia. Ryhmä selvittää myös tenttimisen mahdollisuutta poikkeusolojen aikana.  
 

b) Suunnitteluryhmän kokous 30.3. 
Suunnitteluryhmän kokous pidettiin 30.3. ja siellä keskusteltiin ajankohtaisista asioista, kuten 
kurssien vaihtoehtoisista suoritustavoista. Peruopintojen digisuoritukset ovat suunnitteilla. 
Kirjallisten töiden opasta aletaan päivittää, ja siihen kysytään neuvoa opettajilta ja opiskelijoita. 
Simaa ja tippaleipää tapahtuma toteutetaan. Lukuvuoden palautelomaketta ollaan tekemässä. 
Ajatuksena arpoa lahjakortti lomakkeeseen vastanneiden kesken. Lukuvuoden parasta opettajaa 
ollaan valitsemassa. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että hankitaan aineeton lahja, jos Iltakoulun on 
lahja hankittava. Hyväksytään ehdotus  

 
19. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 
Kv-vastaava kokoustaa tällä viikolla muiden Johdon ainejärjestöjen kv-vastaavien kanssa. Pidetään kv-
aiheinen päivystys Instagramissa. Kv-tutoreille tulee TREY:ltä sähköpostia.  
 
20. Valmennuskurssi 

a) Materiaalipaketti 
Materiaalipaketti on valmis. Materiaalipaketti on hyvä ja se lähetetään niille, jotka sen ovat ostaneet. 
 

b) Mahdollinen verkkototeutus 
Jenna Krakau ehdottaa, että siirretään valmennuskurssi kokonaan verkkoon. Hyväksytään ehdotus. 
Verkkoalusta ei ole vielä tiedossa, mutta mietitään sille eri vaihtoehtoja. Tästä infotaan 
valmennuskurssille osallistuvia ja päivitetään Iltakoulun sivuille sekä Instagramiin tieto asiasta. 
Valmennuskurssin hinta pysyy samana. Kannustetaan kurssille osallistuvia luomaan yhteinen 
Telegram- tai Whatsapp-ryhmä. 
 

21. Ainejärjestötila 
Ideana järjestää etäpäivystyksiä. Alustana, joko Instagram, Zoom tai Discord. Järjestetään mahdollisesti 
teemapäivystyksiä kerran viikossa.  
 
22. Ylimääräinen yhdistyksen kokous 
Kokous pidetään perjantaina 24.4. Dokumentit ja esityslista lähetetään kokouskutsun ohessa 10.4. ja niitä voi 
kommentoida sähköisesti 17.4. asti. Kokoukselle mahdollistetaan fyysinen paikka, mutta myös etäyhteys. 
Mietitään äänestyskäytäntöä ja etsitään kokoukselle puheenjohtaja. 
 
23. Marrasjuhlat 
Messukylä on varattu 6.11. Aloitetaan sponsoreiden haku. Tapahtumaan on luotu Facebook-ryhmä, ja 
ajankohtaiset asiat ilmoitetaan siellä.  
 
Puheenjohtajan tilannekatsaus 
Hallituksen keskustelut pidetään tällä viikolla. Ulkopoliittinen seminaari on perutettu. Yliopiston 
johtoryhmässä on keskusteltu siitä, miten kokouksia järjestetään etänä. 
 
24. Muut esille tulevat asiat 
Padletin etäideat: viinijooga, jooga sekä piirrä ja arvaa etänä, johon on olemassa valmis pohja.   
Järjestetään kesällä matalan kynnyksen tapahtumia kuten piknik. 
Nea Lundberg ehdottaa, että varataan Palokärjen mökki 27.8. fuksimökkiä varten. Hyväksytään ehdotus. 
Kvartaalikatsastus pidetään maanantaina 6.4.  



Iltakoulun Discord-kanava toimii etätapahtumien infokanavana. 
 
25. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraavan kokouksen ajankohta on perjantaina 10.4. klo 10 alkaen etäkokouksena Zoomin kautta. 
 
26. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 18.25. 
 
 
 
 
 
 
                               

Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja   Nea Lundberg, sihteeri 

 

 

                                   

Cecilia Ingman, pöytäkirjantarkastaja  Lauri Seppä, pöytäkirjantarkastaja 

 


