
ILTAKOULU RY          PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 8/2020 
 
Paikka: Etäkokous Zoomissa 
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/9210638747 
Aika: perjantai 10.4.2020 kello 10.00 
 
Paikalla: 
Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja 
Nea Lundberg, sihteeri 
Iina Vahteri 
Lauri Seppä 
Anni Koivunen 
Cecilia Ingman 
Santeri Iivonen 
Pihla Hakulinen, poistui klo 12.23 
Vilma Lintunen 
Tiia Saltiola 
Joakim Vigelius 
Jenna Krakau 
 
1. Kokouksen avaaminen  
Avataan kokous klo 10.04. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Vilma Lintunen ja Tiia Saltiola.  
 
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään esityslista. 
 
5. Ilmoitusasiat ja posti  
Tänä keväänä ei pidetä perinteistä pääsykoetta. Tieto kokeen toteutuksesta tulee viimeistään tämän kuun 
lopussa. Valmennuskurssin Facebook-ryhmään on päivitetty ajankohtainen tieto asiasta. 
 
6. Talous  

a) Taloustilanne 
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 18 618,40 euroa. 
 

b) Laskut ja korvaukset 
Ei uusia laskuja tai korvauksia. 

 
7.  Sähköiset päätökset 

a) Nea Lundberg ehdottaa 1.4. että otetaan Bosa mukaan fuksimökille, ja maksetaan siitä Bosalle 
korvaukseksi noin 30 euroa. Tähän 30 euroon sisältyy noin 20 litraa olutta ja siideriä, sekä 
bensarahat. Hyväksytään ehdotus. 
 

b) Cecilia Ingman ehdottaa 1.4. että varataan Palokärjen mökki 8.-9.8. hintaan 450 euroa, koska 
kesätapahtumaa on toivottu ja se olisi kiva varaslähtö syksyyn. Hyväksytään ehdotus. 

 
c) Lauri Seppä ehdottaa 2.4. että maksetaan 717,27 euroa ennakkoveroja. Hyväksytään ehdotus. 

 
d) Iina Vahteri ehdottaa 3.4. että ostetaan 15 euron superlahjakortti GoGiftin kautta 



lukuvuosipalautteen arvonnan palkkioksi. Tarkoituksena on kannustaa vastaamaan kyselyyn, ja 
palkita aktiivisesta osallistumisesta. Hyväksytään ehdotus. 

 
e) Lauri Seppä ehdottaa 6.4. että maksetaan Vostok ry:lle 60 euroa rinneriehan bussikuljetuksista. 

Hyväksytään ehdotus. 
 

f) Jenna Krakau ehdottaa 7.4. että myönnetään Kaijakalle, Bonker Moodcourtille, Aloha Raamenille ja 
Maja/Talolle lisää maksuaikaa yhteistyösopimusten laskuille, sillä he eivät nyt pysty maksamaan 
muuta kuin välttämättömät laskunsa. Lisäaikaa laskujen maksamiselle myönnettäisiin 15.8. asti. 
Hyväksytään ehdotus. 

 
g) Iina Vahteri ehdottaa 9.4. että allekirjoitetaan Boomi ry:n kannanotto, joka koskee valmistumisen 

aikataulua tulevina vuosina, perusteluna edunvalvonta. Hyväksytään ehdotus. 
 

8. Palaute hallitukselle 
Kulttuurikatsaus 
Kulttuurikatsauksesta tuli positiivista palautetta.  
 
Ylimääräinen yhdistyksen kokous 
Palautetta on tullut siitä, että ylimääräinen yhdistyksen kokous ollaan järjestämässä kokoontumisrajoituksista 
huolimatta. Palaute on huomioitu ja asiaa käsitellään tarkemmin kohdassa 22. 
 
Sitsit 
Palautetta on tullut siitä, että Iltakoulun sitsien laatu on huonontunut viimeisen vuoden aikana. Palautteessa 
toivottiin, että tulevaisuudessa laulunjohtajat olisivat pääasiassa vanhempia opiskelijoita ja, että 
laulunjohtamisesta järjestettäisiin avoin haku. Myös Messukylän puutteellinen äänentoisto mainittiin, sekä 
sitsien kallis hinta. Hallitus ottaa palautteen huomioon tulevaisuudessa, ottaen huomioon olosuhteet. Avoin 
haku voidaan järjestää tulevaisuudessa, ja pohditaan sen toteutusta. Hallitus muistuttaa, että 
tapahtumatoimikuntaan voi liittyä ympäri vuoden, ja siellä pääsee myös vaikuttamaan Iltakoulun 
tapahtumiin. Tapahtumavastaaviin voi aina olla yhteydessä, jos laulunjohto sitseillä kiinnostaa.   
 
Discord 
Iltakoulun Discord-kanavasta on tullut positiivista palautetta. 
 
9. Menneet tapahtumat 
Ei menneitä tapahtumia. 
 
10. Tulevat tapahtumat 

a) Etäbileet 
Etäbileet pidetään Discordissa ja Habossa torstaina 16.4. klo 19-22. Ajatuksena on hengailla 
Habossa, ja pelata Discordissa partypelejä. Arttu ja Santeri juontavat tapahtuman. Testataan ennen 
tapahtuman järjestämistä.   

 
b) Peli-iltama 

Tapahtuma pidetään alustavasti 23.4. etänä Discordissa. Ideana on pelata erilaisia etäpelejä ja 
partypelejä. Facebook tapahtuma tulee ensi viikolla. Pelataan mahdollisesti netistä löytyvää Cards 
Against Humanity -peliä. 
 

c) Mökkireissu 
Ongelmana on se, että elokuun alussa Palokärjen mökki on vielä VPK:n omassa käytössä. Kuitenkin 
on mahdollista, että he suostuvat sen vuokraamaan Iltakoululle. Yritetään siis vuokrata mökki 8.-9.8. 
Kysytään kuljetuksia Heneltä. 
 
 

 



d) Vappuviikot 
TREY:n vappuviikot pidetään 27.8.-12.9. Järjestetään Iltakoulun vapputapahtumista alustavasti 
Trivial Perseet, Syyslove sekä Pubiryömintä Interaktion kanssa. Jaetaan Pubiryöminnän 
järjestämisvastuu hallituksen kesken ja muistetaan aktivoida tapahtumatoimikuntaa syksyn 
tapahtumien osalta. Mietitään, järjestetäänkö 12.9. esimerkiksi piknik.  
 
Mietitään, että järjestetäänkö joku tapahtuma 30.4. tai 1.5.  

 
11. Työelämä ja alumni 
Ei ole uutta asiaa. 
 
12. Varainhankinta 
Haalarimainoksien hankinta on aloitettu. Tällä hetkellä Pirkanmaan kokoomusnuoret ja Pirkanmaan vihreät 
nuoret ovat kiinnostuneita ostamaan haalarimainoksen. 
 
13. Viestintä 
Iltakoulun bingo oli onnistunut. Muistutetaan yhdenvertaisuuskyselystä sekä lukuvuosipalautteesta IG:ssä 
sekä viikkotiedotteessa. 
 
14. Liikunta 
Ensi viikolla Instagramiin tulee liikuntahaaste.  
 
15. Kulttuuri 
Aloitetaan bussirundin suunnittelu. Ajoitetaan tapahtuma mahdollisuuksien mukaan jo syyskuulle. Vilma 
Lintunen ehdottaa, että järjestetään bussirundi alustavasti 24.9. ja varataan bussikyydit Heneltä. Hyväksytään 
ehdotus.  
 
16. Ympäristö ja sosiaalipolitiikka 
Sopokirje on lähetetty. Monella second hand -liikkeellä on vaatteita myynnissä IG:ssä, ja tästä tehdään 
mahdollisesti päivitys.  
 
17. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 
Tutoreiden kanssa on järjestetty neljä palaveria. Osa hiiriviikkojen tapahtumista mietitään uudelleen ja 
yhdistellään eri sektorien tapahtumia. Mietitään yhteistyösopimusten hyödyntämistä hiiriviikoilla, ja näihin 
paikkoihin tulee ottaa yhteyttä ennen tapahtuman järjestämistä. Fuksiantia ryhdytään suunnittelemaan. 
Yhdenvertaisuuskyselyssä on tällä hetkellä 33 vastausta ja kyselyyn on mahdollista vastata 19.4. asti. 
Pidetään ylimääräinen palaveri, jossa käsitellään kyselyn vastauksia. 
 
18. Koulutuspolitiikka 
Lukuvuosipalautekyselyyn on vastattu tähän mennessä vähän. Kysely on auki 19.4. asti. Valmiusryhmä ei 
kokousta tällä viikolla.  
 
19. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 
Suunnitellaan syksyn ohjelmaa normaalisti. Valmistaudutaan myös siihen, jos vaihto-oppilaita ei saavu.  
 
20. Valmennuskurssi 
Mietitään, miten verkkokurssi toteutetaan. Videoyhteys toteutetaan Zoomin välityksellä, ja harkitaan 
maksullisen Zoomin ostamista. Opettaja toivoo myös videoyhteyden lisäksi verkkoalustaa, johon pystyy 
lataamaan ennakkomateriaaleja. Tällä hetkellä valmennuskurssille on ilmoittautunut 20 henkilöä, ja 6 on 
ostanut materiaalipaketin. Pohditaan mitä tehdään, jos pääsykokeita ei järjestetä.   
 
21. Ainejärjestötila 
Maidot ja kahvit pitää hakea pois aj-tilasta ennen kuin ne vanhentuvat. Pohditaan asiaa lisää, kun yliopiston 
ovet avautuvat. 
 



Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että pidetään kokoustauko. Kannatetaan ehdotusta. 
 
Pidetään kokoustauko klo 11.25 
Jatketaan kokousta klo 11.31 
 
22. Ylimääräinen yhdistyksen kokous 
Kokoontumisrajoitusten vuoksi mietitään uudelleen ylimääräisen yhdistyksen kokouksen järjestämistä. 
Ongelmana on se, että kevätkokouksessa päätettiin, että seuraava yhdistyksen kokous järjestetään 20.-26.4. 
välisellä ajalla. Hallitus ei kuitenkaan voi päättää yli yhdistyksen kokouksen yhdistyksen kokouksen 
perumisesta. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että järjestetään ylimääräinen yhdistyksen kokous 24.4. klo 9 
alkaen, mutta esityslistalla olisi pelkästään esitys seuraavan yhdistyksen kokouksen järjestämisestä. 
Hyväksytään ehdotus. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja sääntömuutoksen käsittely siirtyisivät tähän 
seuraavaan yhdistyksen kokoukseen. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että hyväksytään kokouksen 
työjärjestys sekä hallituksen esitys seuraavan yhdistyksen kokouksen järjestämisestä. Hyväksytään ehdotus. 
Kokouskutsu lähetetään liitteineen 10.4. Kokoukselle mahdollistetaan fyysinen paikka sekä etäyhteys. 
 
23. Marrasjuhlat 
Ei muuta tällä hetkellä kuin sponsoreiden etsiminen ja TREY:n projektiavustuksen hakeminen. Järjestetään 
tapaaminen koskien marrasjuhlia ennen kesää. 
 
24. Puheenjohtajan tilannekatsaus 
Kokouksessa käsiteltiin hallituksen sisäisen palautteen vastaukset puheenjohtajiston osalta. 
 
Pihla poistuu klo 12.23 
 
25. Muut esille tulevat asiat 
Ei valitettavasti ehditty ilmoittautua Kide appin kampanjaan mukaan.  
Päivitys toiminnantarkastajilta: toiminnantarkastajat puoltavat vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2019 
hallitukselle. Tositteita puuttuu vielä noin 660 euron edestä. Hallitus 2019 on toimittanut tilinpäätöksen 
liitteineen. 
 
26. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraava hallituksen kokous pidetään maanantaina 27.4. kello 09.00 alkaen. 
 
27. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 12.32. 
 
 
 
 
 
                               

Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja   Nea Lundberg, sihteeri 

 

 

                                   

Vilma Lintunen, pöytäkirjantarkastaja  Tiia Saltiola, pöytäkirjantarkastaja 

 


