ILTAKOULU RY
HALLITUKSEN KOKOUS 12/2019

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Pinni A Ylävitonen
Aika: perjantai 20.9.2019 kello 15.00
Paikalla:
Samuel Jokela, puheenjohtaja
Juulia Hietala, sihteeri
Karoliina Vaakanainen
Juulia Järvenpää
Arttu Rintanen
Jasmin Rikkonen
Kiia Karvonen
Aino Uutela
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous klo 15.03.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Aino Uutela ja Kiia Karvonen.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Esitetään, että poistetaan kohdasta Tulevat tapahtumat alakohta kolmioetkot, ja siirretään se kohtaan Menneet
tapahtumat. Lisätään kohtaan Menneet tapahtumat alakohta johtajuussymposium ja fuksisuunnistus.
Hyväksytään esityslista.
5. Ilmoitusasiat ja posti
Tullut kutsu Valta ry:n ja Cortexin vuosijuhlille. Juulia H ja Karoliina kiinnostuneita Vallan vuosijuhlista,
Cortexin vuosijuhlista kiinnostuneita ovat Jasmin ja Arttu.
Tullut kyselyä loppuneista haalarimerkeistä. Uusi tilaus on jo tehty.
Boomilta tullut kutsu happrojen avajaistilaisuuteen. Pyydetään heiltä kahta paikkaa yhden sijaan.
6. Palaute hallitukselle
Tullut kaksi palautetta viime kokouksen jälkeen. Ensimmäisessä palautteessa pyydettiin pöytäkirjat jatkossa
pdf-muodossa. Siirrytään jatkossa tähän käytäntöön, mikäli ei ilmene syytä miksi pitäisi olla wordmuodossa. Samaisessa palautteessa huomautettiin myös pöytäkirjasta löytyneestä yhdyssanavirheestä.
Toisessa palautteessa kehuttiin fuksisitsien teemaa sekä ruokaa, mutta annettiin palautetta perinteiden kuten
”fuksisatsi sitsaa” ohjelmanumeron puuttumisesta. Kiinnitetään näihin huomiota jatkossa.
7. Sähköiset päätökset
a) Arttu Rintanen esittää 7.9. että ostetaan 60 metriä vuosijuhlanauhaa hintaan 442 euroa. Esitys
hyväksyttiin.
b) Emmi Nieminen esittää 10.9. että nostetaan tililtä rahaa 600 euroa sitsiruokia ja -juomia varten. Esitys
hyväksyttiin.
c) Emmi Nieminen esittää 11.9. että että maksetaan seuraavat laskut ja kulukorvaukset:

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Viialan vpk 200 euroa (fuksimökki)
Aino Uutela 78,32 euroa (amazing race tarvikkeet)
Ella Havunen 5,96 euroa (tutustumissaunan booliainekset)
Juulia Järvenpää 46,25 euroa (tutustumissaunan ruuat ja juomat)
Karoliina Vaakanainen 8,19 euroa (welcome fairin karkit)
Juulia Hietala 12,98 euroa (aj-tilan tarvikkeet)
Juulia Järvenpää 27,50 euroa (fuksikirjeiden lähetys)

Esitykset hyväksyttiin.
d) Arttu Rintanen esittää 13.9. että käytetään max. 20 euroa fuksisuunnistuksen rekvisiittaan. Esitys
hyväksyttiin.

e) Arttu Rintanen esittää 19.9. että laitetaan seuraavat haalarimerkit tilaukseen:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

200kpl vujumerkkejä kultalangalla, 340 euroa
200kpl lavatanssimerkkejä, 232 euroa
100kpl leninmerkkejä 152 euroa
100kpl askimerkkejä 152 euroa
100kpl bääminisderimerkkejä 152 euroa

Postikulut 10 euroa, yhteensä 1038 euroa. Esitys hyväksyttiin.

8. Rahastonhoitajan eroaminen
Rahastonhoitaja on nyt jättänyt eroilmoituksensa. Nimitetään toistaiseksi hallituksen sisältä uusi
rahastonhoitaja. Nimitetään väliaikaiseksi tehtävänhoitajaksi sihteeri Juulia Hietala.
9. Talous
a) Taloustilanne
Taloustilanne tällä hetkellä 17 533,47 euroa.
b) Laskut ja korvaukset
Esitetään että maksetaan seuraavat korvaukset:
Aino Uutelalle ekskursion bussilipuista (233,90) ja Staabin vuosijuhlien korvauksesta (42,50) yhteensä 276,
40 euroa.
Hyväksytään esitys.
c) Aj-tila hankinnat
Jallupullo on nyt ostettu.
10. Syyskokouksen valmistelu
Syyskokous pidetään maanantaina 18.11. klo 17. Syyskokousta valmisteleva keskusteluilta jäsenistölle
järjestetään näillä näkymin marraskuun ensimmäisellä tai toisella viikolla.
i.

Tutorvastaava Juulia ehdotuksesta esitetään syyskokouksessa perustettavaksi toimi
tutorkoordinaattorille. Tutorkoordinaattori olisi apuna tutorvastaavalle, sillä työmäärä kesällä ja
syksyllä on erittäin suuri.

ii.

Syyskokouksessa olisi hyvä käydä keskustelua myös rahastonhoitajan tehtävistä ja niiden
eriyttämisestä. Rahastonhoitajan tehtävät saattavat ajoittain olla työläät yhdelle henkilölle.

iii.

Esitys jäsenrekisterin muutoksista. Luotaisiin esimerkiksi eroilmoituslomake, ja jäseniä poistettaisiin
rekisteristä tietyn ajanjakson jälkeen (esimerkiksi kuusi vuotta) ellei opiskelija toisin ilmoita.

iv.

Karoliina ja Elmeri tekevät tapahtumasektorista kattavan esityksen. Esitys sisältää ehdotuksia ja
suosituksia eri tapahtumien järjestämisestä, hintavaihtoehdoista sekä tapahtumien ehdollisuudesta.

v.

Roope Tukian toivomusponsi siirtoäänivaalitavasta koettiin haastavana koska vaalitapa hidastaa
kokouksen kulkua merkittävästi. Borda count voisi olla oiva vaihtoehto. Esitetään molemmat
vaihtoehdot syyskokouksessa jäsenistölle kattavien esitysten muodossa.

vi.

Ehdotetaan syyskokouksessa, että jatkossa toimintaperiaatteita, yhdenvertaisuutta, arvoja ja
merkittäviä muutoksia käsittelevät asiat ovat suljettuja lippuäänestyksiä. Suljettu lippuäänestys
toteutettaisiin myös, mikäli vähimmäismäärä (esimerkiksi 3-5) ihmisiä sitä vaatii.

11. Vuosijuhlat
Bosalle laitettu kutsut, mutta sillisjuomista neuvotellaan vielä.
12. Menneet tapahtumat
a) Hiiriviikot yhteenveto
Fukseilta on tullut hyvää suullista palautetta ja kiitosta erityisesti siitä että ryhmiä on sekoiteltu ahkerasti,
joka on edesauttanut ryhmäytymistä.
b) Johtajuussymposium
Tapahtumassa oli perinteisesti Iltakoulun piste, missä saatiin tuotteiden myynnistä reilut 200 euroa.
Väittelyssä päästiin finaaliin asti. Väittelijöinä olivat Joakim Vigelius ja Joe Ristimäki.
c) fuksisitsit
Sitsit sujuivat hyvin. Osallistujia oli 104. Ruoasta ja teemasta tuli hyvää palautetta ja Hatanpään
soutupaviljonki koettiin jälleen toimivana.
d) Fuksisuunnistus 18.9.
Arttu, Lotta ja Aino pitivät Iltakoulun rastia, jossa piti keksiä näytelmiä. Rastilla kävi yli 30 joukkuetta.
e) Kolmioetkot Staabin kanssa
Tila oli ensimmäistä kertaa kokeilussa ja oikein toimiva, tosin sijainti oli hieman syrjäinen. Ohjelmassa oli
muun muassa saunomista ja pelailua. Osallistujia oli noin 70 ja myös Iltakoululta oli laaja edustus, vaikka
iltama osui päällekkäin lukuvuoden aloitusseminaarin kanssa. Fukseilta tuli toive, että olisi ollut ohjattua
yhteistoimintaa. Kekkonen meni todella hyvin kaupaksi.
13. Tulevat tapahtumat
a) Harrastemessut 25.9.
Aino voi olla messuilla 12-14. Jasmin 10-12. Otetaan taas yhdistä poliitikko ja sitaatti -peli ständille.
Ostetaan myös karkkia.
b) Konfliktinratkaisusimulaatio 28.-29.9.
Ensiviikolla tarvitsee laminoida nimilappuja simulaatiota varten. Karoliina ja Samuel tekevät tämän tiistaina.
Järjestelyt rullaavat, vaikka kommunikaatiossa ollut ongelmia. Jatkossa voitaisiin liittää tämän
hallituspestiin, esimerkiksi kopolle.
c) Erkki Tuomioja 30.9.
Ma 30.9. Erkki Tuomioja ja Hiski Haukkala. Keskustelun aiheena on ”Suomen ulkopolitiikan pitkä linja.
Kokoaan suurempi Suomi?”. Paikkana on Pinni B-rakennuksen sali 1097 klo 17.

d) Approt 10.10.
Iltakoulu osti 90 lippua, jotka kaikki myytiin loppuun. Jatkoiksi valikoitui Ranta ja Spekti. Järjestetään
yhteislähtö.
e) Beer pong 24.10.
Perinteinen Beer Pong -turnaus Staabin, Interaktion ja Patinan kanssa Messukylän työväentalolla.
Hallituslaisia toivotaan järjestelyapua.
f) Halloween 31.10.
Halloween-bileet Johdon ja Johdon alaisten järjestöjen kanssa Bommarissa. Jatkot todennäköisesti Roskassa.
Metkuselle laitettu viestiä koristeluista ja yhteistyöstä.
g) Wine tasting
Alustava päivä 15.10. Tänä vuonna painotetaan tapahtumaan sitoutumista.
h) Lavatanssit
Panoramassa 21.11. Ennakkolippu tulee olemaan neljä euroa, ovelta kuusi euroa. Bändi tulee kustantamaan
noin 500 euroa.
i) Yhteissitsit 28.11.
Patinan ja Vostokin kanssa Messukylässä. Haalarimerkki on tehty ja tilattu. Kiintiö tulee todennäköisesti
olemaan 40 henkilöä per ainejärjestö. Aiheena poliittiset skandaalit.
j) Rexcu.
Iltakoululla on asiaa-ryhmään laitettu infoa tapahtumasta. Sisällytetään myös seuraavan viikon
viikkotiedotukseen.
j) Fuksien pikkujoulu
Alustavasti 7.11. Doriksessa. Elmeri, Karoliina ja Juulia informoivat fukseja tapahtuman järjestämisestä.
k) Mahdollinen pikkujoulusauna
alustava päivämäärä 5.12.
l) Merkkien ompeluilta
Varataan Oasis keskiviikoksi 9.10. klo 18-20. Karoliina tekee varauksen.
14. Liikunta
Henna ehdotti sähköisesti ennen kokousta lokakuun liikuntakokeilu järjestettäväksi ma 14.10 tai 21.10.
Liikuntakokeilu olisi joko tanssia tai hiit-ryhmätunti trib3ssa. Päivämäärä 14.10 valikoituu paremmaksi
päiväksi.
15. Yhdenvertaisuus ja tutor
Haalarikastajaiset 23.10 YTHS:n saunalla. Tapahtumaan on kyselty jo rastinpitäjiä. Koitetaan saada saunalle
kooste challenge accepted -materiaaleista.
16. Varainhankinta
Lokakuun alussa halutaan aloittaa kahvipassikokeilu. Hintaehdotus esimerkiksi 20 euroa per vuosi. Samuel
tarkastaa kirjanpidolliset asiat. Mikäli kokeilu järjestetään, tehdään sen perusteella esitys syyskokoukseen.
17. Valmennuskurssi
Valmennuskurssin opettajaksi on kysytty Iko Jurkkaa, mutta hän ei ole vielä lupautunut. Kysytään myös
Risto Niemikarilta.
18. Työelämä ja alumni

a) Excu. Kohteet olivat laadukkaita ja esittelijät hyvin valmistautuneita. VNK esittely oli yllättävän
viestintäpainotteinen. Exculta ehdittiin hyvin myös sitseille.
Ehdotetaan ensivuoden exculle kiintiötä vanhemmille opiskelijoille. Nyt kiintiötä ei laitettu koska uskottiin
sitsien päällekkäisyyden vuoksi ilmoittautujien olevan harvassa. Halukkaita oli kuitenkin reilusti ja moni
vanhempi opiskelija jäi ulkopuolelle.
b) Alumnitapahtuma. Yritetään löytää sopiva päivä, laitetaan alumneille viestiä viikonlopun aikana.
19. Kulttuuri
Bussirundi 3.10. Jo muutamassa minuutissa tuli reilut 90 ilmoittautumista. Ilmoittautuneita on nyt yhteensä
116. Näin ollen valitettavasti kaikki halukkaat eivät mahdu tänä vuonna mukaan. Tapahtuma kustantaa 10
euroa.
20. Koulutuspolitiikka
Suru-työryhmän kokous 30.9. klo 14. Kokouksessa käsitellään opetuspalautteita ja käydään läpi
opetussuunnitelman prosessia. Käydään keskustelua myös kandisemman koosta ja valmennuskurssista.
21. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
Kv-sitsit 30.9., Lipunmyynti sählinkiä, ilmon kanssa oli tullut sählinkiä, ja oli ilmonnut ja maksanut vaikka
ei mahtunutkaan sitseille. Myytiin 2 tunnissa liput loppuun koska aikaisemmin ei ole ollut tunkua. Jatkossa
ehkä kiintiöt ainejärjestöille.
Ma 30.9. kv-sitsit. Paikkana toimii Klubi 57 klo 18.30 alkaen. Teemana sitseillä on “represent your home
country”. Ilmoittautumisen kanssa oli tullut ongelmia, ja kaikki eivät mahtunutkaan sitseille. Kyseisille
henkilöille palautettiin rahat. Jatkossa mahdollisesti kiintiöt ainejärjestöille.
Seuraavaan Antiin tulee Susanna Hyarttin kirjoittama artikkeli Pamojasta.
22. Viestintä
Lotta ei paikalla, viestintään ei erityisempää. Heti sunnuntain sähköpostiin olisi hyvä saada tiedotus
rahastonhoitajan eroamisesta.
23. Muut esille tulevat asiat
Instagramiin tarvitaan kuvia ja grafiikoita vuosijuhlia koskien.
Arttu tekee videon juhlanauhan ohjeista.
24. Seuraavan kokouksen ajankohta
Tiistai 1.10. klo 16-18.
25. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous klo 18.09.

Samuel Jokela, puheenjohtaja

Juulia Hietala, sihteeri

Kiia Karvonen, pöytäkirjantarkastaja

Aino Uutela, pöytäkirjantarkastaja

