ILTAKOULU RY
HALLITUKSEN KOKOUS 18/2020

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Nea Lundbergin, Cecilia Ingmanin ja Anni Koivusen yhteinen kotiosoite, tarkka osoite
toimitetaan halukkaille ennen kokousta
Etäyhteys:
Aika: sunnuntai 18.10.2020 kello 14.00
Paikalla:
Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja
Nea Lundberg, sihteeri
Anni Koivunen
Cecilia Ingman
Santeri Iivonen
Pihla Hakulinen
Joakim Vigelius
Vilma Lintunen
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous klo 14.01.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen läsnäolijat. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Anni Koivunen ja Santeri Iivonen.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Karoliina Vaakanainen ehdottaa seuraavia muutoksia esityslistaan: Vaihdetaan kohdan 10. Tulevat
tapahtumat alakohtien d) ja e) paikkoja keskenään. Lisätään kohtaan 10. Tulevat tapahtumat alakohdat h)
Marraskuun liikuntakokeilu, i) TA:n saunailta ja m) Ask me anything EU edition. Lisätään kohtaan 15.
Varainhankinta alakohdat a) Haalarit, b) Collegetilaus ja c) Haalarimerkit. Hyväksytään muutokset
esityslistaan.
5. Ilmoitusasiat ja posti
Iltakoululle on tullut kutsu Valta ry:n Zoomissa järjestettävälle Vuosijuhlabrunssille. Hallituksen
osallistumisesta keskustellaan myöhemmin. Aiemmasta tiedosta poiketen Iltakoulun säännöt eivät anna
sivuaineopiskelijoiden liittyä jäseniksi. Asiasta keskustellaan tulevassa sääntö-keskusteluillassa.
6. Talous
a) Taloustilanne
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 18 957,09 euroa.
b) Laskut ja korvaukset
Ei uusia laskuja tai korvauksia.
7. Sähköiset päätökset
a) Elina Antikainen ehdottaa 7.10. muutosta edelliseen Zarillon lahjakortti ehdotukseen.
Opiskelijaburgerit maksavat nykyisin 6,5 euroa, jonka vuoksi ehdotetaan että ostetaan kaksi 6,5
euron lahjakorttia fuksikuninkaallisten palkinnoiksi. Lahjakortit annetaan fuksisitseillä.
Hyväksytään ehdotus.
b) Cecilia Ingman ehdottaa 7.10. että ostetaan sitseille ruokaa, virvokkeita sekä muita tarpeita 360
eurolla. Nämä ovat tarpeellisia sitsien järjestämisen takia. Summa on arvioitu yläkanttiin.
Hyväksytään ehdotus.
c) Karoliina Vaakanainen ehdottaa 7.10. että varataan monitoimitalo 13 maanantaille 16.11. kello 16-

21 syyskokousta varten, sillä tiloja ei voi käyttää yli kahta tuntia pidempään ja ilmaisia tiloja
tekniikan kera ei ole saatavilla. Hintaa vuokraukselle tulisi 39,60e/tunti eli viideltä tunnilta yhteensä
198 euroa. Hinta sisältää 64 hengelle tarkoitetun tilan sekä perusvarustelun tekniikan osalta
(videoprojektori, langaton mikrofoni, tietokone ja verkkoyhteys sekä induktiosilmukka). Mikäli
lisätekniikka vaatii lisämaksuja, niistä tehdään lisäehdotus tämän päälle. Tämä tilavuokra luettaisiin
talousarviossa mainittujen kokouskulujen alle. Hyväksytään ehdotus.
d) Lauri Seppä ehdottaa 13.10. että maksetaan TLK ry:lle 420 euroa Amos-klubin vuokraamisesta
Haalarikastajaisten jatkoille 22.10. Hyväksytään ehdotus.
e) Lauri Seppä ehdottaa 13.10. että maksetaan Messukylän Työväentalo Oy:lle 50 euroa Fuksisitseiltä
8.10. hajonneesta irtaimistosta, eli kolmesta pöydästä. Hyväksytään ehdotus.
f) Jenna Krakau ehdottaa 15.10. että tilataan 200 kappaletta Marx-patukka haalarimerkkejä Merkkiseltä
hintaan 1,30€/ klp sis. ALV 24%. Menee varainhankinan menojen budjetista ja perusteluna se, että
tällä voidaan tehdä Iltakoululle lisää tuloja myymällä merkkiä. Hyväksytään ehdotus.
8. Palaute hallitukselle
Viime kokouksen jälkeen palautelomakkeeseen on tullut kaksi palautetta. Ensimmäisessä palautteessa
ihmeteltiin sitä, miksi Ihastu Iltakouluun hallitushakuinfo-tapahtuma on päätetty järjestää fyysisesti, kun
tapahtuman voisi helposti siirtää etämuotoon. Palautteen antajalta hyvä huomio, sillä Suomen tautitilanne on
pahentunut huomattavasti. Hallitus pohtii tapahtumien järjestämistä ajankotaisen koronatilanteen
huomioiden, ja tautitilanteen salliessa tapahtumia pyritään järjestämään fyysisesti. Fyysisiä tapahtumia
halutaan mahdollisuuksien mukaan järjestää, jotta iltakoululaiset pääsevät näkemään toisiaan. Kuitenkin
ajankohtaisen tilanteen vuoksi useat tapahtumat on päätetty perua tai siirtää etämuotoon.
Toisessa palautteessa palautteen antaja kokee, että vanhemmille opiskelijoille avoimia tapahtumia ei ole
syksyn aikana järjestetty. Palautteessa annetaan huomio siitä, että Iltakoulu on muillekin kuin fukseille,
tutoreille ja hallitukselle. Tarkoitus ei ole ollut kategorisesti rajata vanhempia opiskelijoita pois tapahtumista,
vaan toimia aina tilanteen huomioiden parhaimmalla tavalla. Kuitenkin myös vanhemmille opiskelijoille
avoimia tapahtumia on järjestetty, kuten Elokuun ekat ja Challenge Accepted. Valitettavasti vanhempien
opiskelijoiden suosiossa olleita tapahtumia on jouduttu perumaan. Fuksisitsien osallistujamäärää jouduttiin
rajaamaan, sillä yli 100 hengen tapahtumia ei voida järjestää. On koettu tärkeänä järjestää fukseille
tapahtumia, jotta uudet opiskelijat pystyvät tutustumaan toisiinsa sekä integroitumaan Iltakouluun. Iltakoulu
seuraa myös muiden ainejärjestöjen toimintaa ja TREYn ohjeistusta, ja hallituksen on huomioitava myös
toimintansa vaikutukset suhteessa muihin toimijoihin. Tapahtumien järjestämistä mietitään tapauskohtaisesti
ajankohtaisen tautitilanteen huomioiden.
Hallitus kiittää palautteista.
9. Menneet tapahtumat
a) 7.10. Viiniä ja vininää
Viiniä ja vininää keskiviikkona 7.10. klo 17.30 alkaen TOAS Espantornilla. Tapahtumaan osallistui
viisitoista henkilöä. Seitsemän osallistujaa perui osallistumisensa. Tapahtumaan ostettiin viiniä noin
50 eurolla. Aj-tilasta haettiin askartelutavaroita ja tapahtumassa innostuttiin piirtämään. Tapahtuma
oli onnistunut ja osallistujilla oli hauskaa.
b) 8.10. Fuksisitsit
Fuksisitsit torstaina 8.10. klo 18 alkaen Messukylän työväentalolla. Tapahtuma kustansi
alkoholillisena 17 euroa ja alkoholittomana 15 euroa. Tapahtumaan osallistui yhteensä noin 50
henkilöä, ja sitseille tuli muutamia viime hetken peruuntumisia. Loppusiivouksen yhteydessä kolme
pöytää meni rikki, joista tuli 50 euron lasku. Tulevaisuudessa painotetaan sitä, että ainoastaan
tapahtuman järjestäjät osallistuvat loppusiivoukseen. Muuten tapahtuma oli onnistunut ja erityisesti
Toastit saivat positiivista palautetta.
c) 12.10. IK Keskustelee: yhdenvertaisuus
IK Keskustelee: yhdenvertaisuus maanantaina 12.10. klo 18 Telakan yläkerrassa. Tapahtumaan
osallistui noin 10-15 henkilöä. Tapahtumassa saatiin aikaan hyvää keskustelua, sekä tapahtuman
muistioon konkreettisia ehdotuksia siitä miten Iltakoulun toimintaa voidaan tulevaisuudessa
parantaa. Tiivistelmä muistiosta lähetetään Politologit -listalle.

10. Tulevat tapahtumat
a) 19.10. Yhteistyötapahtuma TAYKin kanssa
Yhteistyötapahtuma TAYKin kanssa on maanantaina 19.10 klo 17 etänä Zoomissa. Tapahtuma on
avoinna kaikille, ja linkki ilmoittautumiseen löytyy Facebookista. Tarkoituksena on käydä matalan
kynnyksen Erätauko-keskustelua aiheista Health and Equality. Tapahtumaan oli viime viikon
torstaihin mennessä ilmoittautunut viisi henkilöä. Tapahtuman osallistujamäärä on rajattu 15-20
henkilöön.
b) 20.10. IK Keskustelee: säännöt
Syksyn toinen keskusteluilta on tiistaina 20.10. klo 16 Telakan yläkerrassa. Tarkoituksena
keskustella syyskokoukseen tulevista sääntömuutosehdotuksista. Sääntömuutosehdotukset
tarkastetaan TREYn asianajajatoimistossa, ja TREYn järjestöasiantuntuja on lupautunut
osallistumaan tapahtumaan. Keskusteluillassa pyritään noudattamaan turvavälejä.
c) 22.10. Haalarikastajaiset
Haalarikastajaiset on torstaina 22.10. klo 16 alkaen ja lähtö tapahtuu Pinni An edestä. Rasteja on
tällä hetkellä seitsemän. Amos-klubi on varattu klo 02 asti. Nykyisten suositusten mukaan
koronaviruksen kiihtymisalueilla yli 20 henkilön yksityistapahtumia ei tulisi järjestää. Karoliina
Vaakanainen ehdottaa, että perutaan Amos-klubin jatkot nykyisten suositusten takia. Hyväksytään
ehdotus. Tapahtuman jatkoille oli ilmoittautunut 64 henkilöä. Fuksikaste suoritetaan niin, etteivät
fuksit kastu läpimäräksi. Perutaan VPKn osallistuminen tapahtumaan, ja mietitään vaihtoehtoista
kastetapaa.
d) 28.10. Ihastu Iltakouluun -hallitushakuinfo
Ihastu Iltakouluun hallitusinfo järjestetään keskiviikkona 28.10. klo 16 alkaen. Telakan yläkerta oli
aikaisemmin varattu tapahtumaa varten. Päätetään kuitenkin siirtää tapahtuma etämuotoon, jotta
voidaan mahdollistaa kaikkien halukkaiden osallistuminen. Kutsutaan myös toimihenkilöt
tapahtumaan.
e) 29.10. Halloween ja Beerpong
Halloween -ja Beerpong-tapahtumaa ei järjestetä nykyisten suositusten vuoksi 29.10.
Tapahtumakalenterissa on vapaita päiviä marraskuussa, ja tilanteen edellyttäen tapahtuma
järjestetään silloin.
f) 3.-4.11. USAn vaalivalvojaiset
USAn vaalivalvojaiset on 3.-4.11. Hämpin saunatila voidaan perua kaksi viikkoa ennen tapahtuman
ajankohtaa veloituksetta. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että perutaan Hämpin saunatila 3.-4.11.
nykyisten suositusten vuoksi. Hyväksytään ehdotus. Siirretään tapahtuma etämuotoon, jonka
toteutuksesta tulee lisää infoa myöhemmin.
g) 4.11. IK Keskustelee: syyskokous
Syksyn kolmas keskusteluilta on keskiviikkona 4.11. klo 17 alkaen Zoomissa. Keskusteluillassa
käydään läpi syyskokouksen liitteet.
h) 10.11. Marraskuun liikuntakokeilu
Marraskuun liikuntakokeilu on tiistaina 10.11. klo 18 alkaen. Liikuntakokeilussa mennään
Megazoneen, joka sijaitsee Tullintorin kauppakeskuksessa. Tapahtuman osallistujamäärä on 20
henkilöä, ja ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa 2.11. Hinta on opiskelijakortilla viisitoista euroa ja
ilman korttia seitsemäntoista euroa.
i) 12.11. TAn saunailta
TAn saunailta on torstaina 12.11. klo 18.30 eteenpäin YTHS-saunalla. Ilmoittautuminen
tapahtumaan alkaa 4.11. ja osallistujamäärä on alustavasti rajattu 30 henkilöön. Saunan hinta on viisi
euroa per osallistuja, ja osallistumismaksu maksetaan Iltakoulun tilille. Tapahtumaan ostetaan
budjetin salliessa naposteltavaa. Saunan voi perua kaksi viikkoa ennen tapahtuman ajankohtaa
veloituksetta, joten päätös tapahtuman järjestämisestä tehdään myöhemmin.
j) 16.11. Iltakoulun syyskokous 2020
Iltakoulun syyskokous on maanantaina 16.11. alustavasti klo 16-20 Päätalon auditoriossa D10a.
Kokoukseen mahdollistetaan osallistuminen myös etäyhteydellä. Vuoden 2018 puheenjohtaja on
alustavasti suostunut puheenjohtamaan kokouksen. Toiveena on, että fyysiselle kokouspaikalle
osallistuisivat ensisijaisesti he, jotka esittelevät dokumentteja tai hakevat ensi vuoden hallitukseen.
Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että perutaan aikaisempi 7.10. tehty sähköinen päätös

monitoimitalon varauksesta. Hyväksytään ehdotus.
k) 21.-22.11. Konfliktinratkaisusimulaatio
Konfliktinratkaisusimulaatio on 21.-22.11. Kauniaisissa Työväen Akatemialla. Tapahtumaan voi
osallistua myös etänä. Tapahtuman järjestämistä pohditaan nykyisten suositusten vuoksi, ja asiasta
infotaan lisää myöhemmin.
l) 23.11. Viiniä sohvalla
Viiniä sohvalla etänä on alustavasti maanantaina 23.11. Tapahtuman puhujaksi on suostunut
Helsingin Sanomien Washingtonin-kirjeenvaihtaja Anna Sofia Berner. Tapahtumasta lisää
myöhemmin.
m) Ask me anything EU edition.
Euroopan Parlamentin Suomen osasto on ottanut yhteyttä yhteistyötapahtuman järjestämisestä.
Tapahtuma ajoittuu marraskuulle ja tapahtumaa aletaan työstämään.
n) Fuksien pikkujoulut
Fuksien pikkujoulujen alustava päivämäärä on 3.12. Tapahtuma järjestetään perinteiseen tapaan
Doriksessa. Mietitään tapahtuman toteutusta lisää ja otetaan Dorikseen yhteyttä asiasta.
Kokoustauko pidetään ajassa 15.21-15.28
11. Koulutuspolitiikka
Koulutuksen ohjausryhmän kokous on 20.10. ja politiikan tutkimuksen suunnitteluryhmän kokous on 26.10.
Koulutuksen ohjausryhmän esityslistalla on opetussuunnitelmatyö ja kevään linjaukset sekä opiskelijoiden
tuen tarpeen pohtiminen. Surussa tutkinto-ohjelman sekä opintojaksojen osaamistavoitteet.
12. Työelämä ja alumni
Harkkapaja-tapahtumasta on otettu yhteyttä SYY:hyn. Tapahtuma järjestetään alustavasti marraskuun
lopulla. Harkkatuki-haku alkaa joulukuussa. Alumnitapahtumaa pohditaan.
13. Liikunta
Ei muuta sektorilla.
14. Kulttuuri
Ei uutta.
15. Varainhankinta
a) Haalarit
Haalarit ovat saapuneet, ja ne on toimitettu aj-tilaan. Maanantaina pidetään päivystys, josta fuksit
voivat haalarit hakea. Haku toteutetaan porrastetusti aina yksi HOPS-ryhmä kerrallaan klo 12-14.
b) Collegetilaus
Tam-foliolle on laitettu kysely collegepaitojen hinnoista ja siitä, miten eri värien teettäminen
onnistuu. Vastauksessa sanottiin, että 30-50 kpl maksaa 16,79€/kpl ja eri värivaihtoehtojen
teettäminen maksaa ylimääräiset viisitoista euroa. Värivaihtoehdoista tehdään kysely IK:lla on asiaa
-ryhmään.
c) Haalarimerkit
Uutta Marx-patukka merkkiä on tilattu 200 kappaletta, ja merkit saapuvat 3-5 viikon kuluttua. Marxpatukka merkkiä päätettiin tilata IK:lla on asiaa -ryhmässä toteutetun kyselyn perusteella. Merkkien
saavuttua laitetaan haalarimerkkitilauslomake Facebookin haalarimerkkitori -ryhmään.
16. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
Ensi viikolla lähetetään Politologit -listalle kehitysyhteistyöraportti viime vuodelta. Laitetaan IK:lla on asiaa
-ryhmään kysely kehitysyhteistyökohteesta. Kv-tutorhaku on käynnissä aikavälillä 2.-13.11. Keväällä
koulutuksen käyneet eivät joudu käymään sitä uudelleen.
17. Viestintä, ympäristö ja sosiaalipolitiikka
Aletaan välittämään TREYn uutiskirjettä Politologit -listalle. Uutiskirje välitetään joko erillisenä
sähköpostina, tai sitten se sisällytetään koottuihin tiedotteisiin.

18. Ainejärjestötila
Maanantaina 19.10. fuksit voivat hakea haalarit aj-tilasta.
19. Tutorointi ja yhdenvertaisuus
Fuksikyselyn suunnittelu aloitetaan. Tutoreiden oma virkistäytyminen järjestetään omakustanteisesti.
Luodaan IK Keskutelee -ryhmään palsta, jossa voi tuoda esille omia näkemyksiään
yhdenvertaisuussuunnitelman feminismilisäyksestä ennen syyskokousta. Keskustellaan lisäyksestä myös
syyskokouksen keskusteluillassa 4.11. ja samalla infotaan uusia opiskelijoita asiasta.
20. Marrasjuhlat
Jos marraskuussa yksityisten tapahtumien osallistujamäärien suositukset muuttuvat, niin järjestetään
mahdollisesti Marrasjuhlia korvaava tapahtuma Doriksessa. Tapahtuman alustava päivämäärä on 26.11.
21. Puheenjohtajan tilannekatsaus
Euroopan Parlamentin Suomen osasto otti yhteyttä tapahtumasta. Puheenjohtajien teemapäivä on 2.11.
Karoliina ei pääse paikalle. TREYn toiminta-avustusten kriteerien kommentointi on käynnissä.
Dekaanitapaaminen oli 16.10.
22. Muut esille tulleet asiat
Yhteistyösopimuksia tulee noudattaa mahdollisuuksien mukaan. Dorista suositaan tapahtumapaikkana, sillä
Doris lopettaa vuoden vaihteessa toimintansa. Muihin yhteistyökumppaneihin otetaan yhteyttä, ja
tiedustellaan mahdollisuuksista siirtää tapahtumien järjestäminen ensi kevääseen.
Ongelmaksi on muodostunut tapahtumien sitovien ilmoittautumisten peruminen. Koronapelko ei ole
tarpeeksi hyvä syy perua tapahtumaan osallistumista ja täten jättää osallistumismaksu maksamatta, sillä
tapahtumien ilmoittautuminen on sitovaa. Tartuntapelko on ymmärrettävää, mutta sen nojalla ei kannata
myöskään tapahtumiin ilmoittautua. Painavia syitä ilmoittautumisen perumiseen ja tapahtuman
osallistumismaksun maksamatta jättämiseen ovat esimerkiksi kipeänä oleminen tai testituloksen odottaminen
karanteenissa. Tulevaisuudessa ilmoittautumislomaketta ei laiteta kiinni heti paikkojen täytyttyä, vaan
luodaan jonopaikkoja tapahtumiin. Lähetetään asiasta infoa Politologit -listalle.
Politologit -listalle lähetetään tiivistelmä molemmista keskusteluilloista. Syyskokouksen dokumenttien
luonnosten alustava deadline on 27.10. jonka jälkeen esitykset viimeistellään 2.11. lähetettävää kokouskutsua
varten.
23. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraavan kokouksen ajankohta on alustavasti tiistaina 27.10. klo 17. Kokous pidetään tilanteen salliessa
fyysisenä, mutta mahdollistetaan myös osallistuminen etäyhteydellä.
24. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 16.33.
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