ILTAKOULU RY
HALLITUKSEN KOKOUS 2/2020

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Linna K107
Aika: maanantai 20.1.2020 kello 16.00
Paikalla:
Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja
Nea Lundberg, sihteeri
Iina Vahteri poistui ajassa 18.01
Lauri Seppä
Santeri Iivonen
Cecilia Ingman
Anni Koivunen
Vilma Lintunen
Jenna Krakau
Elina Antikainen
Joakim Vigelius
Tiia Saltiola
Pihla Hakulinen poistui ajassa 18.01
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous klo 16.03
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkistajien valinta
Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi Elina Antikainen ja Jenna Krakau.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Esitetään, että siirretään kohta 14. koulutuspolitiikka, kohtaan 12. ja kohdasta 19. varainhankinta
poistetaan alakohta hallitus- ja toimihenkilöpaidat. Hyväksytään esityslista.
5. Ilmoitusasiat ja postit
Managerilta ja VOO:lta on tullut vuosijuhlakutsut. Aj-tilaan on tullut tutorhaun julisteet sekä suomeksi,
että englanniksi. Harkkatukihakutulokset tulivat ja olivat Iltakoulun puolesta odotetut.
6. Talous
a) Taloustilanne
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 13 516,76 euroa.
b) Laskut ja korvaukset
Maksetut laskut:
i.
Messukylän työväentalon vuokra kaverisitsejä varten.
ii.
Lavatanssibileiden voitontasaus.
iii.
Pikkulaskiaisen appropassit.
iv.
PRH:lle säännönmuutoksista.
Lauri Seppä ehdottaa, että maksetaan seuraavat maksut:
i.
Karoliina Vaakanaiselle 20 euroa puheenjohtajan ja/tai nimenkirjoittajan
nimenmuutoksista.
ii.
Nea Lundbergille 10,32 euroa maidon ostamisesta aj-tilaan.
iii.
Tiia Saltiolalle 13,39 euroa kv-tapahtumaan ostetuista tarjoilusta.
iv.
Karoliina Vaakanaiselle 40 euroa vujukorvauksia.

v.

Joakim Vigeliukselle 14,57 euroa työelämäiltaan ostetuista tarjoiluista.

c) Mobilepay
Mobilepayhin on tunnistauduttu. Tietojen tarkistuksen jälkeen Mobilepay tulee käyttöön.
Mobilepay tulee tulevaisuudessa juoksevien kulujen maksuun. Pitää tehdä yleinen ohjeistus siitä,
miten maksut sinne merkitään.
7. Sähköiset päätökset
a) Cecilia Ingman ehdottaa 7.1. että maksetaan 847,90 euroa Pikkulaskiaisen lipuista. Hyväksytään
ehdotus.
b) Lauri Seppä ehdottaa 10.1. että maksetaan seuraavat laskut:
i.
Messukylän työväentalolle 520 euroa tilavuokraa kaverisitseistä
ii.
Biopsi ry:lle 358 euroa lavatanssibileiden tasausta
Hyväksytään ehdotus.
c) Karoliina Vaakanainen ehdottaa 11.1. että vuonna 2020 ostamme vujulahjoiksi ensisijaisesti
aineettomia lahjoja. Hyväksytään ehdotus.
d) Joakim Vigelius ehdottaa 12.1. että ostetaan 13.1. järjestettävään työelämäiltaan 10-15 eurolla
eväitä. Hyväksytään ehdotus.
e) Cecilian Ingman ehdottaa 12.1. että varataan Palokärjen mökki vappumökkiä varten 18.-19.14.
Hyväksytään ehdotus.
f) Lauri Seppä ehdottaa 14.1. että maksetaan 28,52 euroa Pop-pankille palvelumaksuja. Hyväksytään
ehdotus.
g) Cecilia Ingman ehdottaa 14.1. että varataan YTHS sauna 6.2. saunailtaa varten. Hyväksytään
ehdotus.
h) Lauri Seppä ehdottaa 14.1. että maksetaan 100 euroa PRH:lle sääntömuutoksista. Hyväksytään
ehdotus.
i)

Cecilia Ingman ehdottaa 15.1. että varataan Amos-klubi 7.11. sillistä varten. Hyväksytään ehdotus.

8. Palaute hallitukselle
Hallitukselle oli tullut palautetta ympäristösektorin merkityksen vähäisyydestä. Pyritään pohtimaan sitä,
miten voidaan kehittää ympäristösektoria tulevaisuudessa. Palautteessa nostettiin esiin mahdollisuus
siitä, että Iltakoulu adoptoisi koalan. Ympäristövastaava selvittää asiaa. Ympäristövastaava selvittää, että
halutaanko ympäristösektorille kehittää vuotuinen lahjoituskohde. Rahastonhoitaja selvittää onko tähän
mahdollisuutta. Pohditaan, että tuodaanko asia esille kevätkokouksessa. Palautetta oli tullut myös siitä,
miten vujulahjat voisivat tulevaisuudessa olla aineettomia. Hallitus on tehnyt asiasta jo sähköisen
päätöksen.
Palautetta oli tullut siitä, että Iltakoulu voisi ottaa yleiseen käyttöön Telegrammin. Ideana olisi, että
Telegram voisi joko toimia jäsenistön keskeisenä nopeana ja rentona tiedotuskanavana, tai sitten
infopohjaisempana tiedotuskanavana. Tällöin palautteen annon kynnys madaltuisi. Hallitus sulkee pois
infopohjaisemman tiedotuskanavan käyttöön oton, mutta jäsenistön keskeinen keskusteluryhmä voisi
olla hyödyllinen. Hallitus ei ryhtyisi valvomaan keskustelua, mutta ryhmässä pätisi samat säännöt kuin
aj-tilassa ja Iltakoulun tapahtumissa. Hallitus pohtii asiaa ja palaa siihen myöhemmin.
Palautetta oli tullut siitä, että hallituskuvia ei oltu päivitetty Iltakoulun nettisivuille. Ne on sittemmin
päivitetty sinne. Toimihenkilökuvat ovat tulossa.

Palaute jatkojohdon hankkimisesta aj-tilaan. Sihteeri tuo.
9. Kyselyiden läpikäynti
Tapahtumakysely:
Tapahtumakyselyyn oli tullut yhteensä 20 vastausta. Yhteistyötä oli toivottu mm. Staabin, Boomin,
Interaktion, eri teekkareiden, Patinan, Vostokin ja poliisi AMK:n kanssa. Tapahtumatoiveina oli mm.
enemmän maisteritapahtumia, lisää sitsejä, yhteisöllisiä tapahtumia, enemmän alkoholittomia
tapahtumia, hyvinvointitapahtumia sekä edullisia liikuntatapahtumia.
Yhteistyökysely:
Vastauksia oli tullut 7 kappaletta. Yleisesti oltiin tyytyväisiä vanhoihin yhteistöihin. Uusina ehdotuksina
tuli esimerkiksi erilaiset pubit ja ruokapaikat.
10. Toimihenkilöiden valinta ja nimeäminen
Toimihenkilöhakemuksia tuli kaksi kappaletta. Elisa Airasvirta haki SYY-toimihenkilöksi ja Ella-Viivi
Pelkonen haki valmennuskurssitoimihenkilöksi. Valitaan Elisa Airasvirta ja Ella-Viivi Pelkonen
toimihenkilöiksi. Valitaan hallituksen sisältä Nea Lundberg jäsenrekisteritoimihenkilöksi.
11. Tutorointi ja yhdenvertaisuus
a) Häirintätapausmenettelyt
Yhdenvertaisuusvastaava ja yhdenvertaisuustoimihenkilö alkavat selvittämään
häirintätapausmenettelyä, josta tehdään kirjallinen esitys kevätkokoukseen. Pidetään hallituksen
kesken ylimääräinen kokous, jossa pohditaan asiaa tarkemmin. Varapuheenjohtaja tekee Doodlekyselyn kokouksen ajankohdasta.
b) Turvallisen tilan periaatteet
Yhdenvertaisuusvastaava ottaa yhteyttä Kannunvalajat ry:n yhdenvertaisuusvastaavaan.
Yhteydenotto ei kuitenkaan sitouta Iltakoulua periaatteen käyttöönottoon, eikä samaa mallia tulisi
Iltakoulun ottaa automaattisesti käyttöön. Hallituksen pitää pohtia mitä halutaan tehdä ja miten.
Pohditaan asiaa samassa kokouksessa kuin häirintätapausmenettelyä. Otetaan yhteyttä myös
TREY:hyn turvallisemman tilan periaatteen takia. Otetaan yhteyttä myös muualle kuin Helsinkiin
asian tiimoilta.
c) Häirintälomake
Häirintälomake on nyt sekä suomeksi että englanniksi, ja sen sisältö on tarkistettu ja paremmin
muotoiltu. Iltakoulun nettisivuilta on myös poistettu toinen häirintälomake.
d) Maisteritoiminta
Hallitus ryhtyy miettimään maisteritoiminnan kehittämistä. Pyritään järjestämään enemmän
maisteritapahtumia. Ehdotuksia: maisteritapahtuma/kulttuuritapahtuma ”huonot kandit”.
Kulttuurivastaava alkaa pohtimaan ideaa ja tapahtuman ajankohta olisi aikaisintaan maaliskuussa.
Toisena ideana oli panimoexcu/kierros. Lauri ottaa yhteyttä tuttuunsa, ja pyrkii selvittämään
mahdollisuutta vierailla Pyynikin panimolla. Maisteritapahtumissa pyritään ottamaan huomioon
vanhempien opiskelijoiden toiveet, ja tapahtumat ovat ensisijaisesti maistereille mutta kuitenkin
avoimia kaikille.
e) Tutorhaku ja sen markkinointi
Tutorhakulomake on tullut ja haku tutoriksi on 3.2.-16.2. Pyritään mainostamaan hakua
esimerkiksi IG storyssä. Grafiikat tulevat TREY:ltä. Hanna Peevolta on kysytty
tutorkouluttamisen ajankohtaa, joka on helmi-maaliskuussa.
12. koulutuspolitiikka
Opiskelijaneuvoston opiskelijajäsenten valinta. Hakemuksia oli tullut seitsemän, joista neljä oli valtioopin ja kolme kv-politiikan. Valitaan valtio-opin hakijoista Samuel Jokela ja Pauli Haahti varsinaisiksi
jäseniksi ja Emilia Kautto ja Nicce Mäkinen varajäseniksi. Kv-puolelta valitaan Jarkko Oksanen ja Anni

Ihalainen varsinaisiksi jäseniksi ja Yeti Kakko varajäseneksi. Ei etsitä kv-puolelle toista varajäsentä.
Jäsenet valitsevat keskenään opetustyöryhmään sekä koulutuksensuunnitteluryhmään osallistujat.
13. Menneet tapahtumat
a) SYY:n ja Iltakoulun työelämäilta 13.1.
SYY:n ja iltakoulun työelämäilta järjestettiin maanantaina 13.1. Linnan huoneessa K113.
Tapahtuman vetäjänä toimi YKA:n yhteisösuunnittelija Marjo-Riitta Juntunen. Tapahtumaan
osallistui noin 30 henkilöä, ja tapahtuma koettiin hyödyllisenä ja tarpeellisena. Syötävää olisi
voinut olla enemmän.
b) Kv-opiskelijoiden ja tutoreiden hengailuilta Oasiksessa 14.1.
Tapahtuma järjestettiin tiistaina 14.1. Pinni B:n toisessa kerroksessa Oasiksessa. Tapahtumaan
osallistui kolme vaihto-oppilasta ja yksitoista suomalaista. Tapahtuma koettiin rentona ja
mukavana.
14. Tulevat tapahtumat
a) Hallitussitsit 21.1.
Tapahtuma järjestetään tiistaina 21.1. Klubi57:ssa, klo 18.00 alkaen. Iltakoulun teemana on
itsenäisyyspäivä ja sovitaan että puolet hallituksesta pukeutuu juhlakansana ja toinen puoli
mielenosoittajina.
b) Askarteluilta 22.1.
Tapahtuma järjestetään keskiviikkona 22.1. Pinni B:n toisessa kerroksessa Oasiksessa, klo 18
alkaen. Tapahtumaan ostetaan tarvikkeet ja mahdollisesti ruokaa. Tapahtumaa mainostetaan
IG:ssä ja IK:lla on asiaa-ryhmässä. Mainostetaan myös sitä, että kortit lahjoitetaan
hyväntekeväisyyteen.
c) Hohtogolf 28.1.
Järjestetään tiistaina 28.1. West Coast Ratinassa klo 18-19.30. Tapahtumaan on ilmoittautunut 11
henkilöä. Tapahtumaan mainostetaan vielä ennen kuin ilmoittautuminen sulkeutuu perjantaina.
d) Järjestöstartti 29.1.
Järjestetään keskiviikkona 29.1. Hervannassa klo 12 alkaen. Hallitus osallistuu ja toimihenkilöitä
on infottu tapahtumasta.
e) Kaverisitsit 30.1.
Tapahtuma järjestetään torstaina 30.1. klo 18-23 Messukylän työväentalolla. Ruokatoiveina:
Pirkan suklaakeksejä, pestopastaa ja riisipiirakoita. Ilmoittautuneita on tällä hetkellä 115.
Toastmastereina toimivat Pauli Haahti ja Anna Taavila. Ohjelma on mietitty ja tapahtumassa
kerrataan sitsisäännöt vielä selvästi.
f) Kyykkätreenit 4.2.
Järjestetään tiistaina 4.2. Boomin ja Staabin kanssa yhdessä klo 18 Tammelan torilla.
g) Saunailta 6.2.
Järjestetään torstaina 6.2. YTHS-saunalla klo 18.30 alkaen. Mainostetaan tapahtumaa
vanhemmille opiskelijoille. Ostetaan tapahtumaan syötävää. Jatkopaikkoja on mahdollisesti kaksi.
h) Kyykkä 8.2.
Järjestetään lauantaina 8.2. Hervannassa. Lauantain aikataulusta tulee lisää infoa. Joukkue kootaan
ensisijaisesti niistä, jotka ovat osallistuneet kyykkätreeneihin. Virallista jatkopaikkaa etsitään ja
liikuntavastaava ottaa yhteyttä muiden ainejärjestöjen liikuntavastaaviin.
i)

Pikkulaskiainen 13.2.

Järjestetään torstaina 13.2. Turussa. Lippuja on vielä 10 kappaletta myymättä. Mainostetaan
tapahtumaa vielä. Tapahtuman eventtiin julkaistaan mahdolliset kuljetusmahdollisuudet.
j)

Avantouintia ja retkiluistelua 19.2.
Interaktioon on otettu yhteyttä tapahtumasta. Liikuntavastaava pyrkii saamaan tarjouksen
välinevuokralle. Tapahtumasta lisää myöhemmin.

k) Olivaint-konferenssi Brysselissä 14.-16.2.
Iltakoululaisia ei osallistu tapahtumaan. Puheenjohtaja laittoi viestiä tapahtuman järjestäjille.
l)

Kv-sitsit 20.2.
Johdon ainejärjestöjen kv-sitsit sitsit järjestetään torstaina 20.2. klo 18.30 alkaen Klubi57:ssa.
Tapahtumaa mainostetaan kv-opiskelijoille ja teemana on after ski. Hallituksesta on kolme
ilmoittautunut henkilökunnaksi.

m) Viiniä sohvalla Sirpa Pietikäisen kanssa 24.2.
Tapahtuma järjestetään maanantaina 24.2. Tapahtumapaikkana toimisi kulttuurivastaavan koti.
Osallistujien määrä olisi noin 15. Sirpa Pietikäiseen ollaan vielä yhteydessä.
n) St. Patrick´s day-sitsit 12.3.
Tapahtuma järjestetään torstaina 12.3. Iltakoululle on varattu 20 paikkaa. Sitsataan
teekkarisäännöillä ja kolmiolippu siältyy sitsilipun hintaan. Haalarimerkkejä on tilattu 200
kappaletta. Liput tulee myyntiin 2.3. Iltakoulun hallitus toimii henkilökuntana.
o) Huminat 26.3.
Tapahtuma järjestetään torstaina 26.3. ja paikkana toimii todennäköisesti H5. H5 on valmis
tarjoamaan opiskelijaystävällistä hinnastoa. Toivotaan että tapahtumasta kokoustettaisiin vielä.
Iltakoulun vastuuna on yritys- ja yhteistyö. Mainostetaan tapahtumaa.
p) Vappuviikot
Vappuviikoista kokoustettiin ensimmäisen kerran maanantaina 20.1. Teemaa on mietitty ja osa
tapahtumista on jo sovittu ja osa paikoista on varattu. Alustavasti sovitaan tapahtumien
päivämääristä.
Pihla Hakulinen poistui ajassa 18.01
Iina Vahteri poistui ajassa 18.01
Kokoustauko ajassa 18.01
Jatketaan kokousta ajassa 18.08
15. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
Tiia Saltiola ehdottaa, että lahjoitetaan 300 euroa Pamoja Child and Youth-foundationille. Tehdään
syyskokoukseen ehdotus kehitysyhteistyön kohteista, jos koetaan, että sille tarvetta.
16. Liikunta
a) Helmikuun liikuntakokeilu
Ei liikuntakokeilua helmikuussa.
b) Maaliskuun liikuntakokeilu
Ehdotetaan aktiivisempaa liikuntaa, miekkailua, lenkkeilyä, kiipeilyä, vesipalloa ja kuviouintia.
Tehdään päätös myöhemmin.
17. Kulttuuri

Interaktioon on oltu yhteydessä Pubiryöminnästä. Patinan kanssa on pohdittu elokuvailtaa ja
vappuviikoille yhteistapahtumaa. Mietitään maaliskuun kulttuuritapahtumaa. Suunnitellaan Saamelaisten
kansallispäivälle jotakin matalan kynnyksen ohjelmaa.
18. Työelämä ja alumni
a) Kevään kotimaan excu
Entiseen alumnivastaavaan on oltu yhteydessä ja pohditaan kyselyn laatimista. Alumnivastaavaa
kehotetaan laittamaan politologit-sähköpostilistalle viestiä excusta. Tapahtuman ajankohta olisi
maalis-huhtikuussa.
b) Ulkomaan excu
Ulkomaan excua varten on oltu yhteydessä entiseen alumnivastaavaan. Tapahtuma on hyvällä
mallilla. Eventti tapahtumaan tulisi toukokuussa ja ilmoittautuminen kesällä. Excun ajankohta
olisi alustavasti ensi syyskuussa. Pohditaan excun rahoitusta.
c) Linkedin
Iltakoulun Linkedin-tili pitäisi päivittää ajan tasalle ja pohtia sen tehokkaampaa hyödyntämistä
tulevaisuudessa.
19. Varainhankinta
a) Sijoittaminen ja arvo-osuustili
Hakemus on tehty Nordnettiin ja odotetaan hakemuksen käsittelyä. Iltakoulun käyttöraja on nyt
2 000 euroa ja sitä tulisi nostaa.
b) Yhteistyösopimukset
Doriksen kanssa on solmittu yhteistyösopimus. Viestiä on laitettu Kaijakkaan, Tiikerihaihin ja
Heidi´s bier bariin. Metkusen kanssa sovitaan yhteistyön käytännön toteutuksista. Sovitaan
tapahtumamäärä, jossa mainostetaan Metkusta. Lähtökohtaisesti kaksi tapahtumaa sekä
marrasjuhlat. Yhteistyövastaava luonnostelee sopimuksen.
20. Viestintä
a) Hallitusesittelyt Instagramissa ja nettisivulla
Hallitusesittelyt ovat nettisivuilla ja toimihenkilöiden kuvat ovat tulossa. Hallitusesittelyt IG:ssä
alkoivat tänään.
b) Anti
Anti julkaistaan tänä vuonna sähköisenä.
c) Kokouksen bullet pointit Instagramiin
Joka kokouksesta tehdään bullet pointit Instagramiin. Sovitaan kokouksessa bullet pointtien
sisällöstä.
d) Vegaanihaaste Instagramissa
Asia hoidossa.
21. Ympäristö ja sosiaalipolitiikka
Verenluovutuskampanja. Tapahtumaa on toivottu jäsenistöltä. Aiempina vuosina toteutus on ollut
hankalaa ja osallistujien määrä vähäinen. Tapahtuma olisi alustavasti maaliskuussa. Palataan asiaan.
22. Valmennuskurssi
a) Tilan varaaminen
Tila varataan sitten kun valmennuskurssin päivämäärät ovat varmistuneet.
b) Opettajan valinta ja palkka

Opettajan palkaksi sovitaan 2 000 euroa, jos koemme että opettaja on pätevä pitämään
valmennuskurssin. Mahdolliseksi opettajaksi on ilmoittautunut yksi henkilö ja häneen ollaan
yhteydessä.
23. Ainejärjestötila
Sovitaan, että päivystäjä alkaa laskemaan ainejärjestötilan maksimi kävijämäärän per päivä. Kerättyä
tietoa voidaan käyttää hyödyksi syksyllä, jotta Iltakoululle voidaan mahdollisesti hakea suurempaa
ainejärjestötilaa. Keskustellaan asiasta kuitenkin jäsenistön kanssa. Sihteeri muistuttaa hallitusta
päivystysvuoroista.
24. Kevätkokous
Kokouksen ajankohta olisi alustavasti tiistaina 3.3. viikolla 10. Tapahtuman tulisi olla ulkona
viimeistään 4.2. Esityslista tulee laittaa kommentoitavaksi viimeistään viikko ennen kokousta.
25. Konfliktinratkaisusimulaatio
Järjestetään 25.-27.9. Tiia Saltiola on kiinnostunut osallistumaan tapahtuman suunnitteluun.
26. Marrasjuhlat
a) Ajankohta
Tapahtuma järjestetään perjantaina 6.11. ja sillis 7.11. jota varten on varattu Amos-klubi.
b) Budjetti
Tapahtuman budjetti on 2 200 euroa, josta 500 euroa on varattu sillikseen.
c) Vastuut
Tapahtumasta kokoustettiin 14.1. jossa jaettiin alustavat vastuut. Mietitään seuraavassa
kokouksessa lisää.
27. Puheenjohtajan tilannekatsaus
14.1. on dekaanilounas ja tapaaminen Tapio Juntusen kanssa, sekä myöhemmin vielä tapaamien
dekaanin kanssa. Järjestökummiin on oltu yhteydessä ja hänet kutsutaan sitseille. Muihin politiikan
tutkimuksen ainejärjestöihin on oltu yhteydessä, ja pohditaan yhteistyötä tulevaisuudessa. Vuoden 2010
fukseilta on tullut sähköpostia koskien alumnisitsejä.
28. Muut esille tulevat asiat
YKA-sopimus
Yhteistyösopimus YKA:n kanssa. Sopimuksessa on sovittu tälle vuodelle kaksi tapahtumaa, joita vastaan
YKA sponsoroi Iltakoulua 650 eurolla. Sopimuksessa YKA maksaisi tänä vuonna saman summan kuin
viime vuonna, vaikka yhteistyötapahtumia järjestetään yksi enemmän. Yhteistyövastaava selvittää
mahdollisuutta summan nostosta.
Tour de Tampere
Jäsenistöltä tullut tapahtumaidea, jossa pyöräiltäisiin ympäri Tamperetta, ja tapahtuma päättyisi
rauhaniemeen saunalle. Tapahtuma olisi poikkitieteellinen ja sille hankittaisiin sponsoreita. Palataan
asiaan myöhemmin.
Superbowl-kisakatsomo
Jäsenistöltä tullut tapahtumaehdotus. Tapahtuman ajankohta on kuitenkin ongelmallinen. Palataan
asiaan.
Euroviisu kisakatsomo
Toive jäsenistöltä, jonka järjestämisestä on alustavasti keskusteltu Patinan kanssa.
Slack
Puheenjohtaja muistuttaa hallitusta merkitsemään kaikki esille tulevat asiat ennen kokousta slackkiin.

29. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään maanantaina 3.2. klo 9.
30. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous klo 18.58

Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja

Elina Antikainen, pöytäkirjantarkastaja

Nea Lundberg, sihteeri

Jenna Krakau, pöytäkirjantarkastaja

