ILTAKOULU RY
HALLITUKSEN KOKOUS 21/2020

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Nea Lundbergin, Cecilia Ingmanin ja Anni Koivusen yhteinen kotiosoite, tarkka osoite
toimitetaan halukkaille ennen kokousta
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/63274689427?pwd=VDRJU05rUUFlOTlybitWblE2eGJzUT09
Aika: sunnuntai 22.11.2020 kello 15.00
Paikalla:
Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja
Nea Lundberg, sihteeri
Lauri Seppä
Anni Koivunen
Cecilia Ingman
Santeri Iivonen
Pihla Hakulinen
Vilma Lintunen
Tiia Saltiola
Elina Antikainen
Jenna Krakau
Puhe -ja läsnäolo-oikeus
Eetu Niemi, saapui klo 15.24
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous klo 15.15.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen läsnäolijat. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Elina Antikainen ja Cecilia Ingman.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Karoliina Vaakanainen ehdottaa seuraavia lisäyksiä esityslistaan: Lisätään kohta 21. Valmennuskurssi,
lisätään kohtaan 11. Tulevat tapahtumat alakohdat g) Hallituksen vaihto konferenssi ja h) SYYn ja Iltakoulun
työelämätapahtuma. Hyväksytään muutokset esityslistaan.
5. Ilmoitusasiat ja posti
Aj-tilaan on tullut laskuja sekä eri järjestölehtiä. Laskut on toimitettu rahastonhoitajalle.
6. Yhdistyksen uusien jäsenten hyväksyminen
Nea Lundberg ehdottaa, että hyväksytään yksi uusi henkilö Iltakoulu ry:n jäseneksi. Hyväksytään ehdotus.
7. Talous
a) Taloustilanne
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 17 968,68 euroa.
b) Laskut ja korvaukset
Ei uusia laskuja tai korvauksia.
TA:n saunaillan ja Merkillisen laskut ovat tulleet, sekä uusia kulukorvaushakemuksia. Näistä
tehdään sähköiset päätökset myöhemmin. HVK-mökistä pitää maksaa 1/3 maksusta etukäteen.
Hallituksen, toimihenkilöiden ja toimikuntien virkistäytymisen saunan maksaa Santeri, jolle kaikki
osallistujat maksavat osallistumismaksunsa.

8. Sähköiset päätökset
a) Elina Antikainen ehdottaa, että maksetaan futsalsarjamaksu 52 euroa Akateemiselle Mahdille, jotta
Työväen Ampujat pääsevät pelaamaan futsalia viikosta 46 eteen päin. Hyväksytään ehdotus.
b) Cecilia Ingman ehdottaa, että fuksien pikkujoulut järjestetään rastikierroksen muodossa torstaina
3.12. alustavasti klo 16-20, jonka jälkeen viralliset jatkot olisivat Doriksessa. Tämä siksi, että
rastikierroksella ei tarvitsisi rajata osallistujamäärää ja Dorikseen jatkoille mentäessä voitaisiin vielä
hyödyntää meidän yhteistyösopimusta. Hyväksytään ehdotus.
c) Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että vastataan palautelomakkeeseen viimeksi tulleeseen
palautteeseen ennen seuraavaa hallituksen kokousta, ja että tämä vastaus julkaistaan IK:lla on asiaa ryhmässä FB:ssä sekä voidaan laittaan myös Politologeille. Vastaus koskee tapahtumia ja niiden
järjestämistä näin korona-aikana, sillä siitä on tullut nyt muutamaan kertaan jo palautetta.
Hyväksytään ehdotus.
d) Jenna Krakau ehdottaa, että tilataan 80kpl collegepaitoja iltakoululaisille Tam-foliolta hintaan
13,79€/kpl (30 harmaata ja 48 mustaa). Hinta paidoille tulee yhteensä 1103,2 euroa. Lisäksi tulee 15
euron kulu seulan pesusta painovärin vaihtuessa. Tämä siksi, että voidaan kerätä varoja iltakoulun
toimintaan ja iltakoululaiset saa kivoja paitoja. Hyväksytään ehdotus.
e) Elina Antikainen ehdottaa, että ostetaan TA:n saunailtaan torstaina 12.11. hieman syötävää
maksimissaan 20 eurolla, jotta saunojille ei tule illan mittaan nälkä. Ilmoittautujia saunailtaan sen
verran hyvin, että liikuntasektori ei tästä joudu vararikkoon. Hyväksytään ehdotus.
f) Lauri Seppä ehdottaa, että hallitus vie seuraavan (muutokset yhdenvertaisuussuunnitelmaan)
muutosehdotuksen syyskokoukseen. Hyväksytään ehdotus.
g) Jenna Krakau ehdottaa, että nämä kommentit sijoittamisesta (kommentti Topi Alasalmen
ehdotukseen) lähetetään jäsenistölle uusien muutosehdotusten mukana. Hyväksytään ehdotus.
h) Lauri Seppä ehdottaa, että ostetaan syyskokoukseen desinfioivia käsipyyhkeitä noin 10 eurolla.
Hyväksytään ehdotus.
i) Elina Antikainen ehdottaa, että varataan Antaverkka 10-11.12. jotta vanha ja uusi hallitus pääsevät
viettämään hallituksenvaihtokonferenssia. Antaverkka siksi, että se on kaikista vaihtoehdoista
ylivoimaisesti halvin. Hinta tulee olemaan 264 euroa. Tämä hinta muodostuu päärakennuksen
vuokrasta (150€) ja 4h saunavuorosta (114€). Hyväksytään ehdotus.
Eetu Niemi saapuu 15.24
9. Palaute hallitukselle
Palautelomakkeeseen on tullut yksi palaute. Palautteessa epäiltiin vaalivilppiä syykokouksessa.
Syyskokouksessa ei tapahtunut vaalivilppiä ja hallitus uskoo, että palaute ei ollut totinen. Hallitus kiittää
palautteesta, mutta toivoo että palautelomakkeeseen kirjoitetaan ainoastaan totisia palautteita, sillä
palautelomaketta käytetään toiminnan kehittämiseen.
Syyskokouksesta on tullut kaksi palautetta, jotka käsitellään omassa kohdassaan.
10. Menneet tapahtumat
a) 3.-4.11. USAn vaalivalvojaiset
USAn vaalivalvojaiset pidettiin tiistaina ja keskiviikkona 3.-4.11. Discordissa. Tapahtumaan
osallistui enemmillään viisi henkilöä. Saatiin palautetta, jossa oltiin pettyneitä Discordin vähäiseen
osallistujamäärään. Vaalivalvojaisten toteuttaminen Discordissa ei ollut ihanteellista, mutta
koronatilanteen vuoksi fyysistä tapahtumaa ei voitu järjestää. Vaaliveikkauslomakkeeseen
vastanneista on voittaja valittu.
b) 4.11. IK Keskustelee: syyskokous
IK Keskustelee: syyskokous keskiviikkona 4.11. klo 17 alkaen Zoomissa. Tapahtumaan osallistui
ainoastaan hallituksen jäseniä. Tapahtumassa keskusteltiin syyskokouksen dokumenteista sekä
käytännön toteutuksesta.
c) 10.11. Marraskuun liikuntakokeilu
Marraskuun liikuntakokeilu tiistaina 10.11. klo 18 alkaen Megazonessa. Tapahtumaan osallistui 19
henkilöä. Tapahtuma oli onnistunut ja kaikilla osallistujilla oli hauskaa.

d) 12.11. TAn saunailta
TAn saunailta torstaina 12.11. klo 18.30 alkaen YTHS-saunalla. Tapahtumaan osallistui 25-30
henkilöä. TAn merkkejä ei tapahtumassa myyty. Muuten tapahtuma oli onnistunut ja tapahtuma sai
paljon positiivista palautetta.
e) 16.11. Iltakoulun syyskokous 2020
Iltakoulun sääntömääräinen syyskokous maanantaina 16.11. klo 15 alkaen yliopiston auditoriossa
D10a, TOAS Ilmarin kerhotilassa klo 20 jälkeen sekä Zoomissa. Kokoukseen osallistui enimmillään
81 henkilöä.
Etäyhteyden toteutuksesta on saatu palautetta. Ongelmana koettiin etäyhteyden äänestyskäytännöt,
sillä aina ei ollut tarpeeksi selvästi ilmaistu mistä ollaan äänestämässä, eivätkä varmennusviestit aina
toimineet. Ongelmina olivat myös heikko äänentoisto sekä liian nopea kokoustahti. Teknisten
asioiden, kuten äänentoiston kanssa, toimittiin resursseihin suhtautettuna parhaamme mukaan. Ei
koettu tarpeellisena ostaa pelkästään syyskokousta varten Iltakoululle omia äänentoistolaitteita. Etääänestyksessä olisimme voineet olla selvempiä siitä mistä äänestetään. Varmennusviesteistä
viestittiin kuitenkin useaan otteeseen. Myös kokoustahtiin pyrittiin kiinnittämään huomiota, mutta
valitettavasti se aina onnistunut.
On saatu myös palautetta siitä, että kynnys hakea hallitukseen oli korkea, sekä koettiin että
hallitukseen on vaikea päästä. Pyritään hallituksena luomaan avoimempaa kulttuuria koskien
hallitushakua, sekä rohkaisemaan kaikkia hallitukseen hakemisesta kiinnostuneita.
11. Tulevat tapahtumat
a) 25.11. Ask me anything EU edition
Ask me anything EU edition keskiviikkona 25.11. klo 16 alkaen Zoomissa. Ilmoittautumislomake on
Facebookissa.
b) 26.11. Vertaistukihengailu
Vertaistukihengailu on torstaina 26.11. klo 15-18 TOAS Espantornilla. Tapahtumaa varten ostetaan
kahvia ja pullaa. Tapahtumaa mainostetaan vielä IK:lla on asiaa -ryhmässä.
c) 30.11. Harkkainfo
Harkkainfo on maanantaina 30.11. klo 17 alkaen Zoomissa.
d) 2.12. Omaa viiniä omalla sohvalla
Omaa viiniä omalla sohvalla on keskiviikkona 2.12. klo 20 Zoomissa. Tapahtuman puhujana toimii
Helsingin Sanomien Washingtonin-kirjeenvaihtaja Anna Sofia Berner.
e) 3.12. Fuksien pikkujoulut
Fuksien pikkujoulut on torstaina 3.12. klo 15 alkaen. Lähtö tapahtuu Sorsapuistosta. Rasteja on
yhteensä kahdeksan. Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa tiistaina 24.11. klo 12. Ilmoittautua voi
parin kanssa tai ryhmässä. Jatkot ovat Doriksessa klo 20 alkaen.
f) 3.12. Konfliktinratkaisusimulaation webinaari
Konfliktinratkaisusimulaation webinaari on torstaina 3.12. klo 15.30-17.00 Teamsissä. Tapahtuman
panelisteina toimivat Hiski Haukkala, Mikael Mattlin ja Jyrki Kallio. Ilmoittautumislomake löytyy
Facebookista ja lomake on auki 2.12. asti.
g) 10.-11.12. HVK
Hallituksen vaihto konferenssi on torstaina sekä perjantaina 10.-11.12. klo 16 alkaen.
Tapahtumapaikka on jo varattu. Kaikki nykyisestä sekä uudesta hallituksesta ovat osallistumassa.
Mökin vuokrauksen jälkeen budjetista jäävät rahat käytetään yhteisiin ruokiin. Tiia Saltiola ehdottaa,
että ylimääräiset 36 euroa käytetään yhteisiin pizzatarpeisiin. Hyväksytään ehdotus.
h) SYYn ja Iltakoulun työelämätapahtuma
Tapahtuman päivämäärä sovitaan myöhemmin. Tapahtumakonseptina toimii CV-paja.
Pidetään kokoustauko ajassa 16.19-16.33
12. Viestintä, ympäristö ja sosiaalipolitiikka
Toimintakysely julkaistaan alustavasti ensi keskiviikkona.

13. Ainejärjestötila
Uutta Marx-patukka merkkiä myydään torstaina vertaistukihengailussa. Käteiskassan varat pitää laskea
vuoden lopussa.
14. Tutorointi ja yhdenvertaisuus
Fuksikysely julkaistaan huomenna.
Häirintälomakkeeseen on tullut useampia yhteydenottoja koskien yhdenvertaisuus ja tasa-arvo -kurssilla
tapahtuneesta välikohtauksesta ja siitä seuranneesta Twitter-keskustelusta, jonka aloitti Iltakoulun hallituksen
jäsen. Hallituksen reagointia asiaan on toivottu. TREYn häirintäyhdyshenkilöiden kanssa on käyty
keskustelua asiasta. Olennaista on se, että Iltakoulun toimintaympäristö ei ulotu kurssille tai Twitteriin, joten
Iltakoululla ei ole toimivaltaa puuttua asiaan. Palaute -ja häirintälomake koskevat ensisijaisesti Iltakoulun
toimintaympäristöä, kuten tapahtumia ja aj-tilaa. Hallituksen jäsenet ovat yksityishenkilöitä, mutta
yksityishenkilöiden toimintaa saatetaan joskus tarkastella hallituksen kontekstissa. Hallitukselta odotetaan
edustavuutta myös ulkopuolelle.
15. Kulttuuri
Lähetetään muille politiikan tutkimuksen ainejärjestöille sekä Iltakoulun läheisille yhteistyökumppaneille
joulukortit. Kortit tehdään aj-tilasta löytyvillä askartelutarvikkeilla ja postituskulut katetaan
edustusbudjetista.
16. Varainhankinta
Marx-patukka merkit ovat saapuneet. Haalarimerkkientilauslomake on lisätty Iltakoulun nettisivuille sekä
FBn Haalarimerkkitori -ryhmään. Haalarivyön mallikappale ei ole vielä saapunut, eikä myöskään yksi tilattu
haalareiden kangaspala. Collegepaidoista ei ole uutta tietoa. Bonker Moodcourtin yhteistyösopimusta
voidaan mahdollisesti hyödyntää hallituksen virkistäytymisessä.
17. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
Kv-tutorhaku on päättynyt ja Iltakoulu sai 10 kv-tutoria ensi keväälle. Tällä hetkellä odotetaan lisää infoa
keväällä saapuvista vaihto-oppilaista. TREYltä saatu kv-tuki on tarkoitus käyttää ulkomaan ekskursioon.
18. Koulutuspolitiikka
Tiedekunta pitää infon uudesta harkkatukimallista keskiviikkona 25.11.
19. Työelämä ja alumni
SYY on ottanut yhteyttä ja ilmoittanut, että järjestää Iltakoulun kanssa yhteisen työelämätapahtuman, jos
tapahtuman vastuuhenkilö vaihdetaan. Hallitus on asiasta keskustellut ja Cecilia ja Santeri toimivat
tapahtuman uusina vastuuhenkilöinä, ja ottavat SYY:hyn yhteyttä ja sopivat tapahtuman päivämäärän.
20. Liikunta
Mietitään joulukuun liikuntakokeilua. Iltakoululle on varattu yksi kyykkäjoukkuepaikka, jonka lasku tulee
ensi vuonna.
21. Valmennuskurssi
Ensi kevään valmennuskurssista on kyselty. Päivitetään nettisivut valmennuskurssin osalta ajankohtaisiksi.
Aloitetaan opettajan rekrytointi ja infotaan asiasta IK:lla on asiaa -sekä alumniryhmässä.
22. Puheenjohtajan tilannekatsaus
Syndikaatin jouluglögit korvataan etätapahtumalla. Hallituksen sisäiset palautteet käsitellään ensi
kokouksessa. Kvartaalikatsauksen alustava päivämäärä on 14.12.
23. Muut esille tulleet asiat
Johdon syyskokous on keskiviikkona 2.12. klo 16 alkaen Päätalolla. Iltakoululla on käytössä kolme ääntä ja
valitaan Iltakoulun edustajaksi Nea Lundberg.

24. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraavan kokouksen ajankohta on alustavasti tiistai 8.12. klo 9 alkaen. Kokous pidetään mahdollisuuksien
mukaan fyysisesti, mutta mahdollistetaan osallistuminen myös etäyhteydellä. Vuoden viimeinen kokous on
alustavasti maanantaina 14.12. klo 18 alkaen Ylävitosessa.
25. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 19.53.

Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja

Elina Antikainen, pöytäkirjantarkastaja

Nea Lundberg, sihteeri

Cecilia Ingman, pöytäkirjantarkastaja

