ILTAKOULU RY
HALLITUKSEN KOKOUS 16/2019

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Pinni A Ylävitonen
Aika: tiistai 12.11.2019 kello 18.00
Paikalla:
Samuel Jokela, puheenjohtaja
Juulia Hietala, sihteeri
Lotta Ketola
Emilia Kautto
Elmeri Vasamies
Arttu Rintanen
Kiia Karvonen
Henna Hurskainen
Aino Uutela
Karoliina Vaakanainen
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous klo 18.03.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Emilia Kautto ja Elmeri Vasamies.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista.
5. Ilmoitusasiat ja posti
Standaarit, käsiohjelmat, nimilaput, plaseerausjulisteet ja sinetti ovat saapuneet.
6. Palaute hallitukselle
Pikkujoulujen haalarimerkki on koettu seksistisenä. Palaute on huomioitu ja laitetaan tiedoksi myös fukseille
tulevia vuosia varten.
7. Sähköiset päätökset
a) Karoliina Vaakanainen esittää 28.10. että fukseille annetaan pikkujoulujen tarjoiluja ja koristeita varten
100 euron budjetti. Esitys hyväksyttiin.
b) Samuel Jokela esittää 29.10. että maksetaan seuraavat laskut:
i.
ii.

Syyskuun kolmioetkoista 224 euroa Staabi ry:lle
Taitopainolle 124 euroa pöytästandaareista

Esitys hyväksyttiin.
c) Elmeri Vasamies esittää 29.10. että nostetaan 130 euroa tililtä käteistä halloween bileiden tarjoiluja varten.
Esitys hyväksyttiin.
d) Emilia Kautto esittää 29.10. että allekirjoitetaan johtosääntöaloite. Esitys hyväksyttiin.
e) Henna Hurskainen esittää 1.11. että Iltakoulu ei ilmoita tänä vuonna joukkuetta yösählyturnaukseen
vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Esitys hyväksyttiin.

f) Arttu Rintanen esittää 3.11. että varainhankintasuunnitelma hyväksytään sellaisenaan, mutta
sijoituskohdasta järjestetään automaattisesti äänestys. Esitys hyväksyttiin.
g) Juulia Hietala esittää 3.11. että nostamme rahaa 1300 euroa vuosijuhlakuluihin toimikuntalaisten
ostosmatkaa varten. Esitys hyväksyttiin.
h) Karoliina Vaakanainen esittää 3.11. että lavatanssien mainonnassa käytetään Facebook-mainontaa noin 10
euron hintaan ensi viikolla lipunmyynnin aukeamisen jälkeen, jos tarvetta. Esitys hyväksyttiin.
i) Samuel Jokela esittää 4.11. että Iltakoulu ry:n vuoden 2019 hallitus hyväksyy syyskokouksen kaikki
dokumentit ja täten kutsuu syyskokouksen koolle. Esitys hyväksyttiin.
j) Juulia Hietala esittää 5.11. että aj-tilaan ostetaan kahvikuppisarja vanhojen kuppien korvaamiseksi. Esitys
hyväksyttiin.
k) Juulia Hietala esittää 6.11. että maksetaan seuraavat laskut:
i.
ii.

Tampere-talolle 390 euroa baletista
Messukylän juhlatalon vuokrasta 500 euroa

Esitys hyväksyttiin.
8. Talous
a) Taloustilanne
Taloustilanne on tällä hetkellä 23 601,28 euroa.
b) Laskut ja korvaukset
Esitetään että maksetaan seuraava korvaukset:
i.
ii.
iii.

Juulia Järvenpäälle 91,92 euroa haalarikastajaisten ja lautapeli-illan tarjoiluista, sekä Staabin ja
OKAn vuosijuhlalahjasta
Lotta Ketolalle 10,16 euroa kahvista ja maidoista Aj-tilaan
Kiia Karvoselle 11,36 euroa Aj-tilan kahvista ja maidoista, sekä kulttuuritapahtuman Pyynikin
aikamatkojen kahvista

Esitykset hyväksyttiin.
c) Rahistiimi
Juulia Järvenpää on alkanut tekemään kirjanpitoa.
d) Mobilepay
Mobilepaylta suositeltiin ottamaan käyttöön Mobilepayn Myshop, joka ei edellytä erilaista laitteistoa.
Myshopissa ei ole aloituskustannuksia. Maksukustannus on 0,75 prosentin provisio siirtoa kohden kuitenkin vähintään 0,06 senttiä. Rekisteröityminen on helppoa ja tilitys tehdään päivittäin. Hallitus on
yksimielinen Mobilepayn käyttöönotosta.
9. Syyskokouksen valmistelu
a) Jäsenistön muutosehdotusten koonti
Feminismikirjauksesta, jäsenrekisteristä, ainejärjestötilan kulkuluvista ja häirintätapauksien menettelystä on
luotu syyskokouksessa esiteltävä koonti. Häirintätapauksia koskien myös TREY:ltä kysytty kannanotto
asiaan.

Hallituksen jäseneltä oli tullut ehdotus savukoneen hankkimisesta. Sen sijaan että asia käsiteltäisiin
syyskokouksessa, hallituksen jäsen tekee kattavan esityksen, josta päätetään hallituksen kesken.
Palautuslomakkeen kautta oli tullut sääntömuutosehdotus koskien valtakirjojen poistamista, mutta koska
ehdotus ei tullut pyydettyä kanavaa pitkin, emmekä voi todentaa onko ehdotus tullut iltakoululaiselta,
ehdotusta ei viedä syyskokoukseen.
b) Muut liitteet
Muutetaan liitteissä koordinaattorit toimihenkilöiksi. Lisätään kopo- ja perinnetyöryhmä. Hallituksen
paikkanimityksistä oli osa vanhentuneita, jotka korjataan syyskokoukseen.
c) Yleinen valmistelu
Ovelle menevät Kiia Karvonen ja Lotta Ketola. Pyydetään Linnan vahtimestareilta varmuuden vuoksi
lisäaikaa.
10. Vuosijuhlat
a) Juhlapäivä ja toimikunta
Viimeinen vuosijuhlatoimikunnan kokoontuminen on vuosijuhlia edeltävänä torstaina klo 16.
Sponsorimainokset on hoidettu ja perjantaina käydään viemässä tavaroita Kerholalle. Viinat on haettu.
Kaikkien hallituslaisten pitää olla klo 15 paikalla Kerholassa. Nostetaan rahaa valokuvaajaan 300 euroa ja
bändiin 400 euroa. Narikkaan on tulossa kolme fuksia ja kaksi interaktiolaista. Juulia Hietala käy hakemassa
valokuvausseinän Hervannasta samalla kun käy myymässä lavatanssilippuja Hervannan kampuksella.
b) Sillis
Edellisessä vuosijuhlakokouksessa päätettiin ostettavaksi 90 euron edestä Fiksuruoalta tarjoiluita. Juulia
Hietala käynyt lainaamassa Ihkulta bingotarvikkeet ja Elmeri tulostaa bingolappuja. Bändi tulee esiintymään
klo 17. Bosa tulee klo 13 ja ei maksa silliksestä. Pizzoja tilataan Elvanista 30 kappaletta.
11. Koulutuspolitikka
a) Harkkainfo
Harkkainfo järjestetään tiistaina 19.11. klo 16 alkaen. Harkkainfoon saatiin seitsemän esittelijää. Kopon
budjetista on 40 euroa jäljellä, joka saattaa mennä hieman yli.
b) Kopokuulumiset
Johdon kopo ottaa käsittelyyn valmistuneiden sähköpostit, joiden nopeasta poistumisesta oli aiemmin tullut
palautetta.
12. Menneet tapahtumat
a) Iltakoulun sivuaineinfo 29.10.
Infoon saapui paljon kuuntelijoita ja tila oli siihen nähden liian pieni. Infosta on kuitenkin tullut positiivista
palautetta.
b) Kaljaa ja kv-politiikkaa FAIA 30.10.
Iltama Telakalla oli onnistunut ja mukana keskustelemassa oli reilut 10 henkeä.
c) Halloween 31.10.
Juhlat sujuivat pääosin hyvin ja ihmisiä saapui paikalle yli kaksisataa. Indecsiä ja manageria on laskutettu
budjetin epätasaisesta jakaantumisesta.
d) Ihastu Iltakouluun 4.11.
Osallistujia oli reilut parikymmentä ja esittelyt sujuivat hyvin.

e) Iltakoulun keskusteluilta 6.11.
Hallituksen lisäksi paikalla oli neljä ihmistä. Vähäisestä osallistujamäärästä huolimatta käytiin
syyskokouksen liitteitä ja etenemistä läpi. Lisäksi vastailtiin kysymyksiin.
f) Tarja Halonen 7.11.
Paneeli sujui oikein hyvin ja ihmisiä oli paljon kuuntelemassa. Tapahtumasta saatiin hyvää palautetta ja
Halonen lahjoitti signeeratun kestävän kehityksen käsikirjan Iltakoululle.
g) Fuksien pikkujoulu 7.11.
Lipputuloista saadut rahat ovat Juulia Hietalalla, jotka viedään pankkiin. Jatkossa pikkujoulut voisi järjestää
aloitettavaksi myöhemmin. Pikkujouluissa tuli esille häirintätapaus ja tilanne on selvitetty osapuolien kanssa.
Hallitus on käsitellyt asian perinpohjaisesti ja toteuttanut erinäisiä toimenpiteitä.
13. Tulevat tapahtumat
a) Lavatanssiharjoitukset 20.11.
Osallistujia tanssiharjoituksiin on ilmoittautunut 40 ja harjoitukset järjestetään Atalpalla klo 15-16.
Tapahtumaan tarvitaan Iltakoulun kaiutin.
b) Lavatanssit
Lavatanssibileiden lipunmyynti alkaa tällä viikolla kampuksilla. Lippuja on nyt myyty 284 kappaletta.
Harkitaan jos myydään haalarimerkkejä tapahtumassa.
c) Yhteissitsit 28.11.
Lippuja myydään kide.appissa ja iltakoululaisille on kaksi paikkaa jäljellä. Lipputulot tulevat Iltakoulun
tilille ja Iltakoulu käy myös sitsiostoksilla. Laulunjohtajat tulevat Patinalta ja Vostokilta.
d) Rexcu.
Ei uutta.
e) Mahdollinen pikkujoulusauna 5.12.
Aloitetaan saunojen kartoitus.
f) HVK. 12.12.
Aloitetaan kartoittamaan mökkejä.
14. Ainejärjestötila
Suljetaan päivystys 5.12. ja 12.12. pidetään suursiivous. Uudet mukit on nyt ostettu.
15. Liikunta
a) Vuoden viimeinen liikuntakokeilu
Henna kartoittaa vaihtoehtoja.
b) Kyykän MM 2020
Henna ilmoittaa joukkueen vuoden 2020 Kyykkään kun ilmoittautuminen aukeaa.
16. Yhdenvertaisuus ja tutor
a) Häirintälomakkeen käsittely
Haalarikastajaisista tullut yksittäisestä rastista palaute. Rasti poistetaan eikä sitä tulla jatkossa järjestämään.
Myös muut palautteet on käsitelty ja toimenpiteisiin ryhdytty.
17. Varainhankinta
Collegetilauksia tuli yhteensä 41 ja tilaus on lähetetty. Juhlanauha on mennyt kaupaksi hyvin.
18. Valmennuskurssi

Valmennuskurssikoordinaattori ottaa yhteyttä vanhaan opettajaan ja kysyy voisiko hän toimia jälleen kurssin
opettajana. On selvitettävä, onko viikon kurssi enää tarkoituksenmukainen, koska etukäteisaineistoa on
huomattavasti vähemmän. Vaikka kurssia lyhennettäisiin parilla päivällä, tarjotaan vanhalle opettajalle sama
palkka kuin aikaisempina vuosia.
19. Työelämä ja alumni
a) SYY:n ja IK:n työelämäilta 11.11.
Tapahtuma peruttiin koska vetäjä laittoi edellisenä päivänä viestiä, että on valitettavasti sairastunut.
Mainostettiin SYY:n omaa tapahtumaa tilalle, ja sopimus on näin ollen täytetty. Koitetaan siirtää tämä
valmis tapahtuma seuraavalle hallitukselle koska tänä vuonna vetäjä ei enää pääse tulemaan paikalle.
b) Alumnipaneeli 25.11.
Paneeli järjestetään Päätalon luentosalissa C6 klo 18. Telakan yläkerta on varattu vapaamuotoisemmalle
keskustelulle virallisen osuuden jälkeen. Yksi alumneista joutui perumaan, joten koitetaan saada vielä viides
panelisti.
20. Kulttuuri
IK goes ballet oli onnistunut tapahtuma. Balettia lähti katsomaan 13 henkeä.
Vierailu pyynikin aikamatkoille keräsi mukaansa kuusi henkilöä ja siellä tehtiin kukka-asetelma, joka tulee
ainejärjestötilaan.
Katsotaan jos saadaan loppuvuodelle vielä vierailu vakoilumuseoon.
21. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
a) Kv-tutorointi
Haku päättyi 10.11. Koulutustilaisuus pidetään tänään tiistaina 12.11.
b. Kv-sitsit
Sitsit järjestetään 10.12. kello 18.30 Movies-teemalla, paikkana Klubi57. Lipunmyynti alkaa aj-tilassa ma
18.11. Iltakoululla on 20 lipun kiintiö (yht. 90 lippua).
22. Viestintä
Ei uutta.
23. Puheenjohtajan tilannekatsaus
Kaikki hyvin sektorilla. Jo nyt informoitu että 12.-13.3.2020 pidetään Tampereella politiikan tutkijoiden
päivät.
24. Muut esille tulevat asiat
Vuosijuhlamaksut tarkistetaan perjantaina.
Vanhalla rahastonhoitajalla on ilmeisesti edelleen Iltakoulun viinoja, yritetään saada takaisin
mahdollisimman pian.
25. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous on tiistaina 26.11. klo 18.
26. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous klo 21.01.

Samuel Jokela, puheenjohtaja

Juulia Hietala, sihteeri

Elmeri Vasamies, pöytäkirjantarkastaja

Emilia Kautto, pöytäkirjantarkastaja

