ILTAKOULU RY
HALLITUKSEN KOKOUS 18/2019

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Pinni A Ylävitonen
Aika: keskiviikko 11.12.2019 kello 17.00
Paikalla (äänioikeus):
Emilia Kautto, varapuheenjohtaja
Juulia Hietala, sihteeri
Lotta Ketola
Arttu Rintanen
Henna Hurskainen
Aino Uutela
Karoliina Vaakanainen
Paikalla (puheoikeus):
Elina Antikainen saapui 18.06.
Cecilia Ingman saapui 18.06.
Nea Lundberg saapui 18.06.
Anni Koivunen saapui 18.06.
Lauri Seppä saapui 18.06.
Jenna Krakau saapui 18.06.
Pihla Hakulinen saapui 18.06.
Vilma Lintula saapui 18.06.
Tiia Saltiola saapui 18.06.

1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous klo 17.02.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Karoliina Vaakanainen ja Henna Hurskainen.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista.
5. Ilmoitusasiat ja posti
Politeia Networkilta tullut yhteydenotto yhteistyöstä ensivuodelle. Tarkemmista yksityiskohdista sopiminen
siirtyy seuraavalle hallitukselle.
6. Palaute hallitukselle
Kokouksessa käytiin läpi toimintakysely. Käsitellyssä koonnissa vastaajia oli 26, ja jatkossa kehotetaankin
myös kevätkyselyn järjestämistä suuremman vastausprosentin saamiseksi. Alla lyhyt kyselyn koonti.
Tapahtumasektori:
Positiivista palautetta tuli vuosijuhlista, beer pong-turnauksesta, lavatanssibileistä, halloweenbileistä ja
yleisesti hiiriviikoista. Heikoiten menestyneimmät tapahtumat olivat munajahti, vuosijuhlasillis ahtaan tilan
takia sekä skandaalisitsit sitsisääntöjen eroavaisuuksien vuoksi. Jatkossa toivottiin enemmän sitsejä sekä
tapahtumia muiden ainejärjestöjen kanssa.
Viestintä:
Nettisivuista saatiin paljon kiitosta ja Instagramiin toivottiin yhtenäisempää ilmettä. Viestintä koettiin

toisaalta liian kaupalliseksi, toisaalta yritysyhteistyön mainontaa kehuttiin.
Työelämä ja alumni:
Erityisesti ekskursiot saivat kehuja. Toivottiin tiiviimpää yhteydenpitoa alumnien kanssa ja enemmän
tiedotusta harjoittelupaikoista.
Varainhankinta:
Varainhankinnasta saatiin paljon positiivista palautetta. Varainhankintaan ehdotettiin muun muassa tarroja ja
uusia haalarimerkkejä. Yhteistyökohteiksi ehdotettiin ajatushautomoita ja ulkopoliittista instituuttia.
Sijoitustoiminta sai kritiikkiä.
Koulutuspolitiikka:
Kopopäivystystä kehuttiin, mutta koposektorin on koettu jääneen hieman tuntemattomaksi.
Liikunta:
Liikuntasektori koettiin tänä vuonna aktiivisena. Liikuntakokeilut oli osaltaan koettu kalliiksi ja
sukupuolittuneiksi. Jatkossa toivottiin liikuntakokeiluiksi Megazonea ja airsoftia.
Kulttuuri:
Bussirundi sai paljon kehuja, kuten myös maalaustapahtuma. Kulttuuritiedotetta toivottiin takaisin
säännöllisemmin.
Sosiaalipolitiikka, ympäristö ja yhdenvertaisuus:
Kyseisille sektoreille toivottiin suurempaa keskittymistä. Toivottiin myös, että feminismin tulisi näkyä
toiminnassa.
Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys:
Kv-tutoroinnin perehdytys sai hyvää palautetta. Kehitysyhteistyökohteesta toivottiin enemmän tiedotusta,
myös sen poistamista ja vaihtamista. Toivottiin myös kv-opiskelijoiden suurempaa huomioimista.
Ainejärjestötila:
Ainejärjestötilan yleisen tason on koettu parantuneen, mutta tila on koettu ahtaana. Koettiin myös, että tilassa
käyvät pääsääntöisesti samat henkilöt. Ainejärjestötilaan toivottiin ruokaa myytäväksi.
Häirintä ja kiusaaminen:
Suurin osa vastaajista ei ole kokenut häirintää tai kiusaamista. Tilanteet, joissa häirintää oli koettu, olivat
sitsit, bileet, ja ainejärjestötila. Häirintää oli koettu pääosin muulta jäsenistöltä, puheenjohtajistolta ja muulta
hallitukselta.
Palautteet viedään eteenpäin seuraaville toimijoille toiminnan kehittämiseksi.
Vuoden viimeisessä kokouksessa käytiin palautekeskustelu myös hallituksen kesken, niiltä osin kuin se oli
mahdollista.
7. Sähköiset päätökset
a) Karoliina Vaakanainen esittää 27.11. että varataan Antaverkka HVK mökiksi. Esitys hyväksyttiin.
b) Juulia Hietala esittää 3.12. että maksetaan seuraavat laskut ja korvaukset:
i.
ii.
iii.
iv.

Nokian kaupungille 460 euroa vuosijuhlien tilavuokrasta
Punamusta Oy:lle 5,39 euroa Anti-lehden painosta
Patina ry:n tapahtumavastaavalle 57,39 euroa sitsiostoksista
Juulia Hietalalle 17,31 euroa kahvista ja maidoista ainejärjestötilaan

Esitykset hyväksyttiin.

c) Elmeri Vasamies esittää 3.12. että käytetään kauppaan 50 euroa saunan tarjoiluja varten. Esitys
hyväksyttiin.
d) Juulia Hietala esittää 9.12. että maksetaan seuraavat korvaukset:
i.
ii.
iii.

Vostok ry:lle 796,33 euroa skandaalisitsien kauppaostoksista
Karoliina Vaakanaiselle 55,30 euroa pikkujoulusaunan tarjoiluista
Aino Uutelalle 102,40 euroa alumnipaneelin osallistujien matkakorvauksista

Esitykset hyväksyttiin.
e) Juulia Hietala esittää 9.12. että maksetaan Sonja Haapalalle (Vostok ry) 248,69 euroa skandaalisitsien
viinoista. Esitys hyväksyttiin.
f) Juulia Hietala esittää 10.12. että ostetaan 50 eurolla viimeiseen päivystykseen tarjoiltavaa ja palkintoja
jallubingoon. Esitys hyväksyttiin.
8. Talous
a) Taloustilanne
Taloustilanne on tällä hetkellä 16 165,92 euroa.
b) Laskut ja korvaukset
Esitetään että maksetaan seuraavat laskut ja korvaukset:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Juulia Hietalalle 44,01 euroa viimeisen päivystyksen tarjoiltavista ja bingopalkinnoista
Yeti Kakolle 15,64 euroa pullatiistain aineksista
Lentävälle Matolle 190,00 euroa ilmajoogasta
Emma Tuomelalle 20,90 matkakuluista Raision tehtaille ja vuosijuhlapaikalle juhlia valmistelemaan
Aino Uutelalle alumnipaneelin osallistujien matkoista 42 euroa
Aino Uutelalle sitruunoista pikkujoulusaunalle 3,62 euroa

Hyväksytään esitykset.
c) Rahistiimi
Pyritään järjestämään tapaaminen mahdollisimman pian, jotta saadaan jaettua vuoden viimeiset tehtävät.
d) Mobilepay
Nimenkirjoitukset toimitetaan toimijoiden vaihdettua.
e) Tilinpäätös
Siitä, miten tilinpäätös tullaan hoitamaan, pitää päättää pikimmiten puheenjohtajan kanssa.
f) Tammikuun kirjanpito
Selvitetään, kuka pystyy tekemään tammikuun kirjanpidon.
9. Koulutuspolitikka
Tänään oli viimeinen suunnitteluryhmän kokous. Kokouksessa käytiin opetuspalautteita läpi ja
harjoittelutukeen liittyviä ongelmakohtia. On koettu, että tieto tuista saadaan liian myöhään. Tämä johtuu
laitoksen puolelta siitä, että harjoittelu ole pakollinen. Asia tulisi muuttumaan, mikäli harjoitteluista tehtäisiin
pakollinen. Seuraava hallitus päättää oman linjansa ja kysyy jäsenistöltä mielipidettä harjoittelun
muuttamisesta pakolliseksi.

10. Menneet tapahtumat

a) Yhteissitsit 28.11.
Sitsit järjestettiin Patinan ja Vostokin kanssa Messukylässä. Sitsaajia paikalla oli yhteensä 117.
Sitsit olivat muutoin onnistuneet, mutta sitsikulttuurien eroja ei osattu ennakoida tarpeeksi.
Yhteissitseillä tähän pitää kiinnittää huomiota jatkossa.
b) Pikkujoulusauna 4.12.
Paikkana toimi Ratinan sauna. Osallistujia oli reilut 50 ja tila koettiin toimivana. Ohjelmassa oli
perinteisesti saunomista ja rentoa yhdessäoloa. Jatkot olivat Doriksessa.
c) Kv-sitsit 10.12
Osallistujia oli lähes 70 ja sitsit järjestettiin Klubi57:ssa. Sitsit sujuivat hyvin ja teemana oli
International Movies.
11. Tulevat tapahtumat
a) HVK. 12.12.
Paikaksi valikoitui Antaverkka ja paikalla pitää olla 16.00. Liikutaan Ylöjärvelle bussilla ja loppumatka
taksilla omakustanteisesti.
12. Ainejärjestötila
a) Siivoaminen
Ainejärjestötila siivotaan torstaina klo 12 ennen lähtöä Antaverkkaan. Pyydetään jälleen siivoajaa ottamaan
lattiat.
b) Ainejärjestötilatoimihenkilö
Juulia pitää uudelle toimihenkilölle perehdytyksen, mutta pitää perehdytyksen ainejärjestötilasta myös
tulevalle sihteerille.
13. Liikunta
a) Joulukuun liikuntakokeilu
Vuoden viimeisenä liikuntakokeiluna oli ilmajoogaa Lentävässä Matossa. Osallistujia oli 14 ja ohjaajaa
kehuttiin. Boomin jalkapallojoukkueelle ostettiin kolehdilla lahjapullo kiitokseksi vuoden peleistä.
14. Yhdenvertaisuus ja tutor
Tutorvastaavan ja tutortoimihenkilön perehdytys on aloitettu. TREY:lle on lähetetty kysymykset ensi vuoden
hakulomakkeesta. Fuksikyselyyn vastauksia on tällä hetkellä tullut 27.
15. Varainhankinta
Uusi vastaava on perehdytetty. Sijoitustiliä ei ole vielä saatu auki, sillä vielä puuttuu puheenjohtajan
allekirjoitus. Tilin avaaminen saattaa siis siirtyä seuraavalle hallitukselle.
16. Valmennuskurssi
Valmennuskurssitoimihenkilön perehdytys on aloitettu. Alumniryhmästä löytyi kiinnostusta
valmennuskurssin opettajaksi, mutta ei ole kuulunut vielä toistaiseksi muuta.
17. Työelämä ja alumni
Ei uutta sektorilla.
18. Kulttuuri
Vakoilumuseo ei toteudu enää tänä vuonna koska ei löytynyt sopivia päiviä.
19. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
Ei uutta sektorilla.

20. Viestintä
Uusi viestintävastaava on perehdytetty.
21. Puheenjohtajan tilannekatsaus
Puheenjohtaja ei paikalla.
22. Muut esille tulevat asiat
Kiia ja Aino eivät pääse HVK mökille.
23. Seuraavan kokouksen ajankohta
Kokous oli vuoden viimeinen.
24. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous klo 18.59.

Emilia Kautto, varapuheenjohtaja

Juulia Hietala, sihteeri

Karoliina Vaakanainen, pöytäkirjantarkastaja

Henna Hurskainen, pöytäkirjantarkastaja

