ILTAKOULU RY
HALLITUKSEN KOKOUS 22/2020

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Zoom-kokous
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/63274689427?pwd=VDRJU05rUUFlOTlybitWblE2eGJzUT09
Aika: tiistai 8.12.2020 kello 9.00
Paikalla:
Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja
Nea Lundberg, sihteeri
Iina Vahteri
Lauri Seppä
Cecilia Ingman
Santeri Iivonen
Pihla Hakulinen
Vilma Lintunen
Elina Antikainen
Joakim Vigelius
Jenna Krakau
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous klo 09.01.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen läsnäolijat. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Santeri Iivonen ja Iina Vahteri.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Karoliina Vaakanainen ehdottaa seuraavia lisäyksiä esityslistaan: Lisätään kohtaan 12. Viestitä, ympäristö ja
sosiaalipolitiikka alakohdat a) Toimintakysely, b) Thunderbird ja c) YTHS-maksuista viestiminen. Lisätään
kohtaan 10. Menneet tapahtumat alakohta g) HVK. Hyväksytään muutokset esityslistaan.
5. Ilmoitusasiat ja posti
Ei ilmoitusasioita tai postia.
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 17 847,23 euroa.
b) Laskut ja korvaukset
Ei uusia laskuja tai korvauksia.
8. Sähköiset päätökset
a) Cecilia Ingman ehdottaa, että perutaan fuksien pikkujoulut, koska Pirkanmaan uudet
kokoontumisrajoitukset eivät salli järjestämistä. Hyväksytään ehdotus.
b) Nea Lundberg ehdottaa, että perutaan Antaverkan varaus (10.-11.12.) HVKta varten Pirkanmaan
uusien kokoontumisrajoitusten vuoksi. HVK järjestetään koronatilanteen salliessa tammikuussa.
Hyväksytään ehdotus.
c) Elina Antikainen ehdottaa, että ihana rentouttava kynttilä spa päivä 13.12. perutaan uusien
kokoontumisrajoitusten vuoksi. Hyväksytään ehdotus.

d) Iina Vahteri ehdottaa, että siirretään hengailutapahtuma (26.11.) etätoteutukseksi. Ei peruta
tapahtumaa kokonaan, vaan Iina ja Cecilia järjestävät Zoomin, johon voi tulla juttelemaan tai
kysymään esimerkiksi apua opintoihin liittyen. Muutos koronarajoitusten kiristymisen vuoksi.
Hyväksytään ehdotus.
e) Lauri Seppä ehdottaa, että maksetaan Cecilia Ingmanille 40 euroa Elokuun ekat-tapahtumaan
ostetuista saunalipuista Rauhaniemen kansankylpylään. Hyväksytään ehdotus.
f) Lauri Seppä ehdottaa, että siirretään Roope Rannikon 12 euron virkistysmaksu Iltakoulun tilitä
Santeri Iivoselle, koska tapahtuma ei mene IK:n budjetista ja maksu tuli virheellisesti IK:n tilille.
Hyväksytään ehdotus.
g) Lauri Seppä ehdottaa, että maksetaan Turun haalarimerkki oy:lle 268,97€ Marx-patukka
haalarimerkkien tilauksesta. Hyväksytään ehdotus.
h) Lauri Seppä ehdottaa, että maksetaan Elina Antikaiselle seuraavat maksut:
i.
39,60 euroa neljän sulkapallomailan ostamisesta IK:n käyttöön.
ii.
52 euroa TA:n futsalsarja-maksusta Akateemiselle Mahdille kaudesta 2020-21.
iii.
42 euroa TA:n futissarjamaksusta Akateemiselle Mahdille.
iv.
13 euroa fuksikuninkaallisille ostetuista lahjakorteista Zarilloon.
v.
5 euroa pesäpallovarusteiden vuokraamisesta lokakuun liikuntakokeiluun.
vi.
17,17 euroa TA:n saunailtaan 12.11. ostetuista syötävistä.
Hyväksytään ehdotukset.
i) Lauri Seppä ehdottaa, että maksetaan Turvoke ry:lle 240€ YTHS-saunan vuokrasta TA:n
saunailtaan 12.11. Hyväksytään ehdotus.
j) Lauri Seppä ehdottaa, että siirretään HVK tammikuulle, jotta vältämme 88 euron ennakon
maksamisen turhaan (1/3 koko hinnasta), eli HVK 267 euroa maksetaan vuonna 2021, mutta se
vaikuttaa vuoden 2020 tilikauden tukokseen. Hyväksytään ehdotus.
k) Cecilia Ingman ehdottaa, että HVK järjestetään 13.-14.1. Antaverkassa, koska kyseinen ajankohta
sopi useimmille. Hyväksytään ehdotus.
l) Jenna Krakau ehdottaa, että pidetään aj-tilassa päivystykset tämän viikon perjantaina ja ensi viikon
keskiviikkona klo 12-14, jotta ihmiset pystyvät hakemaan tilaamansa collegepaidat. Huomioidaan
tarkasti turvavälit ja pidetään maskit. Hyväksytään ehdotus.
m) Vilma Lintunen ehdottaa, että ostetaan kirjekuoria, postimerkkejä ja vähän jouluisia
askartelutarvikkeita yhteistyökumppaneiden joulukortteja varten noin 40 eurolla. Hyväksytään
ehdotus.
n) Lauri Seppä ehdottaa, että maksetaan Treanglo Oy:lle 40,89€ Trivial perseiden lippujen
palautuksesta koituneista kuluista. Hyväksytään ehdotus.
o) Vilma Lintunen ehdottaa, että ostetaan 9 euron arvoinen jallupullolahja Yhdysvaltojen
presidentinvaalien vaaliveikkauksen voittajalle. Tämä summa otetaan viestinnän budjetista.
Hyväksytään ehdotus.
p) Jenna Krakau ehdottaa, että ostetaan postimerkkejä ja kirjekuoria haalarimerkkien postittamista
varten max. 120 eurolla. Menee varainhankinnan budjetista. Hyväksytään ehdotus.
q) Lauri Seppä ehdottaa, että maksetaan Jenna Krakaulle 105,58 euroa haalarimerkkien postittamisesta
koituneista kuluista. Hyväksytään ehdotus.
9. Palaute hallitukselle
Palautelomakkeeseen tulleessa palautteessa kiitettiin Viiniä sohvalla-tapahtuman järjestämisestä. Hallitus
kiittää palautteesta.
Käydään läpi hallituksen sisäinen palaute.
10. Menneet tapahtumat
a) 25.11. Ask me anything EU edition
Ask me anything EU edition keskiviikkona 25.11. klo 16 alkaen Zoomissa. Osallistujia oli noin 20.
Mahdollisuuksien mukaan vastaavia tapahtumia voi järjestää tulevaisuudessa, mutta
tapahtumakonseptia voisi laajentaa EU-asioiden ulkopuolelle. Tapahtuma meni hyvin.
b) 26.11. Vertaistukihengailu
Vertaistukihengailu torstaina 26.11. klo 15 alkaen Zoomissa. Tapahtumaan osallistui noin viisi

c)
d)

e)
f)

g)

henkilöä. Tapahtuma jouduttiin siirtämään etämuotoon uusien rajoitusten myötä, ja oletettavasti siitä
syystä tapahtuman osallistujamäärä kärsi. Tapahtuma oli muuten onnistunut.
30.11. Harkkainfo
Harkkainfo maanantaina 30.11. klo 17 alkaen Zoomissa. Tapahtumaan osallistui noin 28 henkilöä.
Erityisesti esitykset saivat positiivista palautetta.
2.12. Omaa viiniä omalla sohvalla
Omaa viiniä omalla sohvalla keskiviikkona 2.12. klo 20 alkaen Zoomissa. Tapahtuman puhujana
toimi Helsingin Sanomien Washingtonin-kirjeenvaihtaja Anna Sofia Berner. Tapahtumaan osallistui
noin 30 henkilöä. Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja tapahtuma sai paljon positiivista palautetta.
3.12. Fuksien pikkujoulut.
Fuksien pikkujoulut jouduttiin perumaan jo aikaisemmin uusien kokoontumisrajoitusten vuoksi.
Tapahtuma järjestetään mahdollisesti uudelleen ensi vuoden puolella.
3.12. Konfliktinratkaisusimulaation webinaari
Konfliktinratkaisusimulaation webinaari torstaina 3.12. klo 15.30-17.00 Teamsissä. Tapahtumaan
osallistui noin 70 henkilöä. Tapahtuman panelisteina toimivat Hiski Haukkala, Mikael Mattlin ja
Jyrki Kallio. Tapahtuma oli onnistunut ja tapahtumassa saatiin aikaan hyvää keskustelua. Ensi
vuonna konfliktinratkaisusimulaation järjestäjäryhmään saattaa tulla muutoksia.
HVK
HVK siirrettiin tammikuulle kokoontumisrajoitusten vuoksi. Tapahtuman uusi ajankohta on 13.14.1. Siirtämisestä ei koitunut ylimääräisiä kuluja.

11. Tulevat tapahtumat
a) 10.12. SYYn ja Iltakoulun työelämätapahtuma
SYYn ja Iltakoulun työelämätapahtuma on torstaina 10.12. klo 16 alkaen Zoomissa.
Tapahtumakonseptina toimii CV-paja.
12. Viestintä, ympäristö ja sosiaalipolitiikka
a) Toimintakysely
Toimintakysely on auki vielä perjantaihin 11.12. asti. Toimintakyselyn vastauksista tehdään Power
point-tiivistelmä viimeiseen kokoukseen.
b) Thunderbird
Thunderbird-salasanat voi toimittaa joko viestintävastaavalle, tai oma-aloitteisesti seuraajalleen.
c) YTHS-maksuista viestiminen
Instagramissa jaetaan Kelan Terveydenhuolto/YTHS-maksusta stoori.
13. Ainejärjestötila
Selvitetään aj-tilan siivouksen ajankohtaa.
14. Tutorointi ja yhdenvertaisuus
Tutorkyselyyn tuli 31 vastausta. Palaute oli viime vuoteen verrattuna vain vähän negatiivisempaa, mikä oli
odotettavissa. Koronaviestintä sai positiivista palautetta. Tutorkyselyn vastaukset koostetaan ja annetaan
eteenpäin seuraaville vastaaville. Tutoreiden ”pikkujoulut” järjestetään tammikuussa.
15. Kulttuuri
Joulukortit sekä joulukuun kulttuurikatsaus on lähetetty.
16. Varainhankinta
Collegepaidat ovat saapuneet ja niiden haku aj-tilasta on järjestetty. Haalarimerkit ovat vähissä, ja niitä pitää
tilata lisää ensi vuoden alussa.
17. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
Kevään vaihto-oppilaista ei ole uutta tietoa. Kv-tutoroinnin ja kansallisen tutoroinnin viestintä erotetaan
toisistaan yliopiston aloitteesta.

18. Koulutuspolitiikka
Koulutuksen ohjausryhmän kokous oli pari viikkoa sitten. Voi olla, että opintosuunnan täsmentämisen
tulokset myöhästyvät. Suunnitteluryhmän kokous on ensi maanantaina. Kv-politiikan opetussuunnitelman
ryhmä kokoontuu uusien parannusehdotuksien takia. Kollegio oli eilen. Johdon kopot tapaavat ensi viikolla.
19. Työelämä ja alumni
Sektorilla ei uutta.
20. Liikunta
Joulukuun liikuntakokeilu jouduttiin perumaan, ja futsalsarja on taulla. Elina Antikainen ehdottaa, että
Iltakoulu hankkii kyykkäliput, jotka kustantavat noin 50 euroa. Hyväksytään ehdotus. Elina Antikainen
maksaa liput ensin omalta tililtään.
21. Valmennuskurssi
Opettajaehdokkaita ei ole ilmoittautunut.
22. Puheenjohtajan tilannekatsaus
TREYn syndikaatin etätapaaminen on 15.12. Tapahtumaan on kutsuttu myös uudet puheenjohtajat. Antin
vuoden viimeiseen puheenjohtajan kirjoitukseen nostetaan vuoden aikana vähemmän huomiota saaneita
asioita, ja panosta pyydetään myös muilta hallituslaisilta. Yritetään saada hallituksen jäsenille työtodistukset
ennen vuoden vaihdetta.
23. Muut esille tulleet asiat
Työelämätapahtuma aloitetaan vasta klo 16.30.
Olemme kuulleet, että Tarja Seppä on jäämässä pois työtehtävistään vuodenvaihteessa. Pyritään
organisoimaan muistamislahjan hankinta.
Hallitus hankkii syyskokouksen avustajille omakustanteisen lahjan.
24. Seuraavan kokouksen ajankohta
Vuoden viimeinen kokous on maanantaina 14.12. klo 18 alkaen Zoomissa.
25. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 10.21.

Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja

Nea Lundberg, sihteeri

__________________________
Santeri Iivonen, pöytäkirjantarkastaja

Iina Vahteri, pöytäkirjantarkastaja

