
ILTAKOULU RY          PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 9/2020 
 
Paikka: Etäkokous Zoomissa 
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/66691781574 
Aika: maanantai 27.4.2020 kello 09.00 
 
Paikalla: 
Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja 
Nea Lundberg, sihteeri 
Lauri Seppä 
Anni Koivunen 
Cecilia Ingman 
Santeri Iivonen 
Pihla Hakulinen 
Vilma Lintunen 
Elina Antikainen 
Tiia Saltiola 
Joakim Vigelius 
Jenna Krakau 
 
1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous klo 09.03. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jenna Krakau ja Santeri Iivonen. 
 
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Lisätään kohtaan 10. Tulevat tapahtumat, kohta c) vappuhaaste. Hyväksytään esityslista. 
 
5. Ilmoitusasiat ja posti  
Lukuvuosipalautteen kooste on tulossa. 
 
6. Talous  

a) Taloustilanne 
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 20 377,71 euroa. 
 

b) Laskut ja korvaukset 
Ei uusia laskuja tai korvauksia. 

 
7. Sähköiset päätökset 

a) Jenna Krakau ehdottaa 14.4. että myydään haalarimainospaikka Tampereen opiskeleville 
Keskustalaisille, Demarinuorille ja Vasemmistoliitolle. Perusteluna se, että näin haalarit eivät 
kustanna niin paljon fukseille. Hyväksytään ehdotus. 
 

b) Lauri Seppä ehdottaa 21.4. että maksetaan seuraavat maksut: 
i. UDK ry:lle 33,49 euroa Rinneriehan haalarimerkeistä. 

ii. Tiia Saltiolalle 94, 07 euroa haalarimerkkien kirjekuorista ja postimerkeistä. 
  Hyväksytään ehdotukset. 
 

c) Nea Lundberg ehdottaa 25.5. että otetaan Heneltä bussikyydit fuksimökille ja sieltä takaisin. 
Bussikyytejä vastaan Hene saa Iltakoulun haalareista mainoksen. Hyväksytään ehdotus. 



 
8. Palaute hallitukselle 
23.4. järjestetystä peli-iltamasta tuli palautetta. Palaute on huomioitu. Etätyöpiste IG-päivityksestä tuli 
positiivista palautetta. 
 
9. Menneet tapahtumat 

a) Etäbileet 
Etäbileet pidettiin Discordissa ja Habossa torstaina 16.4. klo 19 alkaen. Tapahtumaan osallistui noin 
20 henkilöä. Discordissa pelattiin yöhön asti. Tapahtumasta saatiin positiivista palautetta ja 
osallistujat kokivat sen mielekkäänä.   

 
b) Peli-iltama 

Peli-iltama pidettiin torstaina 23.4. Discordissa. Tapahtumaan osallistui noin 15 ihmistä. 
Tapahtumasta tuli positiivista palautetta, mutta meno yltyi ajoittain levottomaksi. Etätapahtuminen 
järjestäminen on haastavaa. Molempiin tapahtumiin osallistui pitkälti samat ihmiset, ja 
etätapahtumissa äänekkäimmät osallistujat korostuvat helposti ja kynnys osallistua keskusteluun 
kasvaa.  

 
c) Ylimääräinen yhdistyksen kokous 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidettiin perjantaina 24.4. kello 9 alkaen Karoliina Vaakanaisen 
kotona, sekä kokoukseen osallistuminen mahdollistettiin etäyhteyden välityksellä Zoomissa. 
Osallistujia oli 15. Kokous meni hyvin.  

 
10. Tulevat tapahtumat 

a) Mökkireissu 
Palokärjen mökin vuokrauksesta ei ole kuulunut vastausta. Otetaan yhteyttä uudelleen, mutta aletaan 
myös katsomaan muita vaihtoehtoja. 

 
b) Vappuviikot 

TREY:n vappuviikot pidetään 27.8.-12.9. Syyslove järjestetään yhdessä Staabin kanssa 8.9. Trivial 
Perseiden ja Pubiryöminnän päivämääriä ei ole vielä päätetty.   

 
c) Vappuhaaste 

Päädyttiin siihen, että vapputapahtumaa ei järjestetä. Muut järjestöt, kuten TREY järjestää kuitenkin 
etäohjelmaa vappuna. Yritetään tehdä Instagramiin esimerkiksi vappuhaaste tai bingo. Iltakoulun 
Discord-kanava voi mahdollisesti olla vappuna käytössä. 

 
11. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 
Moodlessa on katsottavissa ensimmäinen tutorkoulutus.  
 
12. Viestintä 

a) Toimintakysely kevät 2020 
Tehdään keväälle toimintakysely ja ajoitetaan se toukokuun puoliväliin. Karsitaan kyselyn pituutta. 
Toimintakyselyä oli toivottu keväälle.  
 

b) Kesän harkkaesittely 
Kesän harkkaesittelyt tehdään Instagramiin. Tiedustellaan harkkapaikoista Iltakoululla on asiaa -
ryhmässä. 
 

c) Sima-arvostelu 
Vapuksi tehdään sima arvostelu. Selvitetään arvostelun budjettia.  

 
13. Ympäristö ja sosiaalipolitiikka 
Katsotaan YK:n nettisivuilta ympäristöaiheisia teemapäiviä, ja tehdään mahdollisesti päivityksiä niiden 
pohjalta.   



 
14. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 
Seuraava tutortapaaminen on keskiviikkona 29.4. ja tarkoituksena on silloin suunnitella kesän aikataulua. 
Yhdenvertaisuuskyselyn vastaukset on koostettu, ja kysely käydään hallituksen kesken läpi maanantaina 4.5. 
 
15. Koulutuspolitiikka 
Opiskelijavalintojen perusteet vuodelle 2020 on poikkeustilan vuoksi delegoitu dekaanille. Tieto 
sisäänottotavoista pitäisi valtakunnallisesti tulla kuun loppuun mennessä. Yliopiston sisäinen rahoitusmalli 
on valmisteilla ja TREY osallistuu valmistelutyöhön. Tällä hetkellä tiedekunnilta ja TREY:ltä on pyydetty 
lausuntoja tiedekuntien kohteettomaan ns. vakauttavan rahoituksen osuudesta, jossa on kaksi osaa, eli 
historiaperustainen ja tulosperustainen osuus. Nyt kommentteja haetaan tulosperustaisen osan mittareihin. 
TREYn lausunto on valmisteilla ja he ovat avanneet kyselyn opiskelijoille. Kysely on auki 29.5. asti. 
Kysytään Johdolta Sisumateriaaleista. 
 
16. Työelämä ja alumni 
Iltakoulun LinkedIn -tiliä päivitetään. Syksyn excukohteisiin otetaan yhteyttä. Syksyllä järjestetään 
alumnipaneeli ja ollaan alumneihin yhteydessä asiasta.   
 
17. Liikunta 
Liikuntahaasteesta tuli positiivista palautetta. Ensi lukukauden tilavuokrat tehdään toukokuussa. Mietitään, 
että yritetäänkö saada Iltakoululle oma koris/sählyvuoro. Kysytään asiasta jäsenistöltä. Pidetään kiinni 
yhteispalloiluvuorosta. Kysytään lenuttajilta lentopallovuoron ajankohdasta.  
 
18. Kulttuuri 
Bussirundin kyydit on varattu Heneltä. Toukokuun kulttuurikatsausta ei toteuteta, jos siihen ei saada sisältöä.  
 
19. Varainhankinta 
Tällä hetkellä puolueet, joille mainokset on myyty ovat Vasemmistoliitto, Demarinuoret, Tampereen 
opiskelevat Keskustalaiset sekä Kokoomusnuoret. Vihreät nuoret ovat myös kiinnostuneita. Myös Doriksen, 
Kaijakan, Bonker Moodcourtin, Maja/Talon, Aloha Ramenin sekä YKAn mainokset painatetaan haalareihin 
yhteistyösopimusten mukaisesti. Jenna Krakau ehdottaa, että myydään haalareista mainospaikka Pirkanmaan 
kokoomusnuorille ja Henelle. Hyväksytään ehdotus. Jenna Krakau ehdottaa, että voi valita tulevat haalarit 
puoluemainoksilla tai ilman. Hyväksytään ehdotus. Alustava haalaritilaus tehdään heinäkuussa. Mietitään 
yhteistyötä Pyynikin panimon kanssa.  
 
20. Valmennuskurssi 

a) Ajankohtainen tilanne 
Valmennuskurssille on tällä hetkellä ilmoittautunut 21 henkilöä ja materiaalipaketin on ostanut 7. 
Valmennuskurssin etäluennot järjestetään Zoomissa ja luodaan Drive-kansio, johon opettaja voi 
ladata etämateriaaleja. Valmennuskurssitoimihenkilön reaktiivisuus on tärkeää. Tuottoa 
valmennuskurssista tulee noin 5000 euroa. Pääsykoemateriaalit tulevat keskiviikkona.  
 

b) Valmennuskurssille henkilöitä kertomaan opiskeluista 
Yritetään saada iltakoululaisia kertomaan opiskelusta valmennuskurssilaisille Zoomissa. Rekrytään 
vapaaehtoisia Iltakoululla on asiaa -ryhmästä. Alustava päivä on perjantai 15.5.  

 
c) Opettajan palkka 

Valmennuskurssin opettaja on lähettänyt sähköpostia ja pyytänyt muuttuneiden olosuhteiden vuoksi 
palkankorotusta, opetustilaa, sekä tiedusteli, että onko hänen tarkoitus käyttää omia laitteitaan 
valmennuskurssin pitämiseen. Päätös opettajan palkasta tehtiin aikaisemmin nojaten 
valmennuskurssin budjettiin. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että pyydetään opettajalta kirjallinen 
pyyntö palkankorotuksesta, sekä todistus siitä, kuinka paljon aikaa hän on tuntimäärällisesti 
käyttänyt valmennuskurssiin mukaan lukien materiaalipaketin tekemiseen. Hyväksytään ehdotus. 
Hallitus pohtii palkan korottamista opettajan kirjallisen pyynnön, tuntimäärän sekä 
valmennuskurssin budjetin pohjalta. Voidaan avustaa opettajaa verkkokurssin toteutuksessa. Jenna 



Krakau ehdottaa, että tehdään opettajalle maksullinen käyttäjä Zoomiin, mikä kustantaa alle 20 
euroa. Hyväksytään ehdotus. 

 
21. Ainejärjestötila 
Otetaan tilavuokraukseen yhteyttä, jotta saadaan haettua maidot ja kahvit pois aj-tilasta ennen kuin ne 
vanhenevat.  

 
22. Marrasjuhla 
Messukylä ja Amos-klubi on varattu. Pitää aloittaa tapahtuman budjetointi ja alustavan budjetin tulee olla 
valmiina kesällä, ja se tulee hyväksyttää hallituksen kokouksessa. Pitopalveluita pitää kilpailuttaa.  
 
23. Puheenjohtajan tilannekatsaus 
Keskiviikkona 29.5. on dekaanilounas. TREYn ainejärjestöjen puheenjohtajille on laitettu viestiä 
etätapaamisesta. TREYn avustushakemuksen tekeminen aloitetaan. Avustushakemus tulee olla tehtynä 10.5. 
mennessä.  
 
24. Muut esille tulevat asiat 
Mietitään Discordin käyttöä tulevaisuudessa.  
Saksalainen sisarjärjestö laittoi kutsun webinaariin.  
Konfliktinratkaisusimulaatio ollaan järjestämässä fyysisesti. 
Seuraava Anti voitaisiin lähettää muille politiikan tutkimuksen ainejärjestöille. 
 
25. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraavan kokouksen ajankohta on alustavasti maanantai 11.5. 
 
26. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 11.19. 
 
 
 
 
                               

Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja   Nea Lundberg, sihteeri 

 

 

                                   

Jenna Krakau, pöytäkirjantarkastaja  Santeri Iivonen, pöytäkirjantarkastaja 

 


