ILTAKOULU RY
HALLITUKSEN KOKOUS 3/2020

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Pinni A Ylävitonen
Aika: maanantai 3.2.2020 kello 09.00
Paikalla (äänioikeus):
Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja
Nea Lundberg, sihteeri
Lauri Seppä
Anni Koivunen
Cecilia Ingman
Santeri Iivonen
Pihla Hakulinen
Vilma Lintunen
Jenna Krakau
Tiia Saltiola
Joakim Vigelius
Paikalla (puheoikeus):
Aleksi Niemi poistui 09.11
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous klo 09.04
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Anni Koivunen ja Vilma Lintunen.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Lisätään kohtaan 9. Tutorointi ja yhdenvertaisuus alakohta c. tutorhaun alkaminen. Poistetaan esityslistasta
kohta 10. maisteritoiminta. Hyväksytään esityslista.
5. Ilmoitusasiat ja posti
Lapin yliopiston politiikkatieteiden ja sosiologian ainejärjestö Kosmos Buran ry on lähettänyt
vuosijuhlakutsun. Vuosijuhlille lähtevät Elina Antikainen ja Tiia Saltiola. Iltakoulu on saanut kutsun Uudet
uhat 2020 -seminaariin, joka järjestetään Helsingissä 13.3. Rekry on auki 8.2. asti. Aleksi Niemi toimii
Iltakoulun järjestökummina TREY:ltä tänä vuonna. Järjestökummin perinne tulee vanhalta TTY:ltä ja se on
todettu toimivaksi. Järjestökummi tukee ja neuvoo meitä mahdollisissa ongelmissa. Luodaan
keskusteluyhteys ja ollaan häneen yhteydessä läpi vuoden. Pikkulaskiaisen liput on myyty.
6. Talous
a) Taloustilanne
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 13 909,69 euroa.
b) Laskut ja korvaukset
Ei uusia laskuja
Aleksi poistuu ajassa 09.11
7. Sähköiset päätökset
a) Vilma Lintunen ehdottaa 21.1. että ostetaan askarteluiltaan maksimissaan 25 eurolla
askartelutarvikkeita ja tarjoiluja. Hyväksytään ehdotus.

b) Lauri Seppä ehdottaa 22.1. että maksetaan Saania Simille 90,68 euroa aj-tilaan tehdyistä ostoksista.
Hyväksytään ehdotus.
c) Nea Lundberg ehdottaa 26.1. että ostetaan Aj-tilaan kahvia ja maitoa. Hyväksytään ehdotus.
d) Lauri Seppä ehdottaa 28.1. että maksetaan seuraavat maksut:
i.
Saania Simille 20 euroa kahvista aj-tilaan.
ii.
Nea Lundbergille 11,60 euroa maidosta aj-tilaan.
iii.
Vilma Lintuselle 19,25 euroa askarteluillan tarvikkeista ja tarjoiluista.
Hyväksytään ehdotukset.
e) Lauri Seppä ehdottaa 28.1. että maksetaan Turun Haalarimerkki Oy:lle 197,97 euroa kaverisitsien
haalarimerkeistä. Hyväksytään ehdotus.
f) Cecilia Ingman ehdottaa 29.1. että ostetaan sitsitarjoiluja 850 eurolla. Hyväksytään ehdotus.
g) Lauri Seppä ehdottaa 30.1. että ostetaan 18 siideriä sitseille. Hyväksytään ehdotus.
8. Palaute hallitukselle
Maisteri-iltamat
On toivottu kuukausittaisten maisteri-iltamien paluuta. Hallitus on ruvennut kehittämään ideaa.
Hallituksen IG-esittelyt
Oli tullut palautetta siitä, että hallituksen IG -esittelyt voisivat olla asiallisimpia, ja että niissä esiintyy liikaa
sisäpiirin vitsejä. Tämä edesauttaa sitä, että kynnys osallistua IK:n tapahtumiin on osalle korkea. Hallitus
pahoittelee tätä ja ottaa sen tulevaisuudessa huomioon. Hallitus myös muistuttaa, että kaikki toivotetaan
tervetulleiksi tapahtumiin.
Liikuntavarusteet
Oli tullut ehdotus siitä, että Iltakoulu voisi hankkia yhteiset sulkapallo -tai pingisvälineet aj-tlaan. Kerrotaan
tästä liikuntavastaavalle ja tehdään päätös myöhemmin.
Iltakoulun nettisivuille voisi tulla selkeästi esille politiikan tutkimuksen eri opinnot ja kurssit. Opintojaksot
voitaisiin lisätä nettisivuille. Tiedotusvastaava ja koulutuspoliittinenvastaava työstävät asiaa.
Jatkossa jäsenistö voisi ottaa sitseille oman mukin/juomapullon. Näin vähennettäisiin sitseistä aiheutuvaa
jätettä.
9. Tutorointi ja yhdenvertaisuus
a) Häirintätapausmenettelyt
TREY:n häirintäyhdyshenkilölle on laitettu viestiä. Yhdenvertaisuusvastaava ja
yhdenvertaisuustoimihenkilö tapaavat TREY:n häirintäyhdyshenkilöä. Hallitus pitää ylimääräisen
palaverin asiasta myös ensi viikolla. Pohditaan sitä, kuinka laajaa häirintätapausmenettelyn tulee
olla. Pitäisi luoda menettely äärimmäisille häirintätapauksille. Kannustetaan kuitenkin myös siihen,
että häirintätapauksissa ollaan yhteydessä TREY:n häirintäyhdyshenkilöihin.
b) Turvallisen tilan periaatteet
Yhdenvertaisuusvastaava selvittää ja etsii tietoa asiasta. Puheenjohtaja kannustaa olemaan
yhteydessä TREY:n häirintäyhdyshenkilöihin. Muut hallituksen jäsenet selvittävät asiaa ennen ensi
viikon palaveria.
c) Tutorhaun alkaminen
Tutorhaku alkaa maanantaina 3.2. ja päättyy 16.2. Haun alkamisesta infotaan sähköpostilistalla ja

somessa. Levitetään tietoa myös muuten asiasta. Iltakoulu sai lomakkeeseen kolme omaa kysymystä.
Yritetään erityisesti rekrytä maisteritutoreita.
10. Koulutuspolitiikka
Koulutusneuvoston rekrytointi on suoritettu ja perjantaina 7.2. on ensimmäinen koulutuksen ohjausryhmä.
Ensimmäinen kopokirje jäsenistölle on myös suunnitteilla.
11. Menneet tapahtumat
a) Hallitussitsit 21.1.
Hallitussitsit järjestettiin tiistaina 21.1. klo 18 alkaen Klubi57:ssa. Kaikki Iltakoulun hallituksesta
osallistuivat ja tapahtuman jatkot olivat Social Clubissa. Iltakoulu edusti yön pikkutunneille asti.
b) Askarteluilta 22.1.
Tapahtuma järjestettiin keskiviikkona 22.1. klo 18 alkaen Pinni B:n toisessa kerroksessa Oasiksessa.
Tapahtumaan osallistui 17 henkilöä ja tarjoiltavana oli limsaa ja sipsiä. Tapahtumassa tehdyt kortit
lahjoitetaan lastensairaalaan. Kulttuurivastaava lähettää kortit.
c) Hohtogolf 28.1.
Hohtogolf järjestettiin tiistaina 28.1. klo 18 alkaen Ratinan West Coast golfissa. Tapahtumaan
osallistui 16 henkilöä ja tapahtuma oli onnistunut. Voittajalle ostettiin kahden euron karkkipussi.
d) Järjestöstartti 29.1.
Järjestöstartti järjestettiin keskiviikkona 29.1. Hervannassa. Iltakoulun hallituksesta iso osa osallistui
työpajoihin. Tapahtuma koettiin hyödyllisenä ja mukavana. Tapahtuman jatkot olivat Klubilla.
e) Kaverisitsit 30.1.
Kaverisitsit järjestettiin torstaina 30.1. klo 18 alkaen Messukylän työväentalolla. Teemana oli
ikoniset duot ja sitseille osallistui 128 henkilöä. Voittoa tehtiin noin 580 euroa. Pöydissä olisi voinut
olla vettä tarjolla. Yksi henkilö vahingoittui. Mietitään äänentoistoa tulevaisuudessa. Meno oli
vauhdikasta ja puheenjohtaja muistuttaa, että tulevaisuudessa ei kannata laittaa suuria
kaveriporukoita vierekkäin istumaan. Muistutetaan myös siitä, että laulunjohtajien tulee pitää
järjestystä yllä sitseillä. Pyritään seuraavilla sitseillä myös ottamaan huomioon ne, joilla on vanhat
laulukirjat. Myös säännöt pitää tuoda selvästi esille ennen sitsejä. Muuten tapahtuma oli onnistunut.
12. Tulevat tapahtumat
a) Kyykkätreenit 4.2.
Kyykkätreenit järjestetään tiistaina 4.2 klo 18 alkaen Boomin ja Staabin kanssa yhdessä Tammelan
torilla.
b) Saunailta 6.2.
Saunailta järjestetään 6.2. klo 18.30 alkaen YTHS -saunalla. Tapahtumaan ostetaan vähän tarjoiluja
ja tapahtumaa mainostetaan myös vanhemmille opiskelijoille. Otetaan pelejä mukaan aj-tilasta.
Jatkopaikkana toimii Doris.
c) Kyykkä 8.2.
Kyykkä järjestetään lauantaina 8.2. Hervannassa. Lauantain aikataulusta tulee lisää infoa
myöhemmin. Kyykkäjoukkue kootaan ensisijaisesti niistä, jotka ovat osallistuneet kyykkätreeneihin.
Virallinen jatko/etkopaikka ei ole vielä tiedossa. Hallitus mietti asiaa ja kyselee tutuiltaan.
d) Pikkulaskiainen 13.2.
Pikkulaskiainen järjestetään torstaina 13.2. Turussa. Tapahtuman kaikki liput ovat menneet.
Aikatauluista infotaan lisää tapahtuman eventissä.

e) Avantouintia ja retkiluistelua 19.2.
Avantouintia ja retkiluistelua järjestetään keskiviikkona 19.2. Interaktion kanssa yhdessä. Paikkana
toimii Näsijärven retkiluistelurata ja reitille lähdetään klo 16.30 Kaupinojalta. Luistimet voi vuokrata
paikan päältä. Saunana toimii Kaupinojan avantosauna, johon mennään klo 17.30. Saunominen
maksaa 3,75 euroa per henkilö. Tapahtumaan voi osallistua, vaikka haluaisinkin vain saunoa.
f) Kv-sitsit 20.2.
Kv-sitsit järjestetään torstaina 20.2. klo 18.30 alkaen Klubi57:ssa yhdessä muiden Johdon
ainejärjestöjen kanssa. Teemana on after ski. Lippuja voi ostaa Kide appista tai Iltakoulun, Staabin ja
Boomin ainejärjestötiloista keskiviikkona. Hallituksesta osa on ilmoittautunut henkilökunnaksi.
Tapahtumaan on valittu laulunjohtajat ja lippuja on mennyt hyvin.
g) Viiniä sohvalla Sirpa Pietikäisen kanssa 24.2.
Viiniä sohvalla Sirpa Pietikäisen kanssa järjestetään maanantaina 24.2. Kulttuurivastaava on
yhteydessä Samueliin tai Pietikäisen avustajaan. Tapahtumasta lisää myöhemmin.
h) St. Patrick´s day -sitsit 12.3.
St. Patrick´s day -sitsit järjestetään torstaina 12.3. Bommarissa, Hervannassa. Iltakoululle on varattu
22 paikkaa ja lipunmyynti tapahtumaan alkaa 2.3. Tapahtumassa sitsataan teekkarisäännöillä ja
kolmiolippu sisältyy sitsilipun hintaan. Haalarimerkit on tilattu.
i)

Huminat 26.3.
Huminat järjestetään torstaina 26.3. ja tapahtumapaikkana toimii H5. Tapahtumasta kokoustetaan
ensi viikolla. Keskusteluyhteys eri ainejärjestöjen kanssa on huono. Teemana on kaupunki vs. lande.

j)

Vappuviikot
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

6.4. Vappuetkot johdon alaisten aj. kanssa.
13.4. Kv-piknik.
14.4. Wappulove Staabin kanssa.
15.4. Leninmuseo.
17.4. BeerPong -turnaus Staabin, Patinan ja IA:n kanssa.
18.-19.4. Vappumökki.
20.4. Pornobileiden etkot Staabin ja Boomin kanssa, myös Johto mahdollisesti mukana.
21.4. Pubiryömintä IA:n kanssa.
23.4. Trivial perseet Teeman ja Biopsin kanssa.
27.4. Simaa ja tippaleipiä.
28.4. Särkänmärkä.
30.4. Vappusitsit.
1.5. Vappupiknik.

Muutaman tapahtuman päivämäärä on vielä päättämättä. Muistetaan TREY:n vappukalenterihaku.
k) Maisteritapahtuma
Ensimmäisen maisteritapahtuman ajankohta olisi maaliskuussa. Ehdotuksena pubivisa.
Tapahtumavastaava selvittää mahdollisuutta panimoexcusta. Kulttuurivastaava selvittää myös oman
sektorinsa tapahtumaa.
Santeri ja Lauri poistuvat ajassa 9.57
13. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
Kehitysyhteistyökohteeseen on lahjoitettu rahat ja Tansaniasta on lähetetty kiitokset. Haku kv -tutoriksi
aukeaa 24.2 ja muistetaan mainostaa hakua.
14. Liikunta

a) Maaliskuun liikuntakokeilu
Potkunyrkkeily tai miekkailu.
b) Muuta liikunnan terveisiä
Ei terveisiä.
c) TA:n saunailta
Tapahtumalle ei ole omaa budjettia, mutta sitä on jo pitkään toivottu jäsenistöltä. Tapahtuma olisi
avoin myös lenuttajille. Pohditaan mistä budjetista rahat menisivät ja maksaisivatko osallistujat osan
saunan vuokrasta. Pohditaan tapahtumaa lisää.
Santeri saapuu ajassa 10.01
15. Kulttuuri
a) Pubiryöminnän sauna
Mietitään, IA:n kulttuurivastaavan kanssa yhdessä YTHS-saunan varaamista. Selvitetään budjettia
tapahtumaan, jonka jälkeen voidaan varata sauna. Mietitään osallistumismaksua. Tapahtumaan
osallistuvien pitäisi tällöin erikseen ilmoittautua.
b) Maaliskuun kulttuuritapahtuma
Kulttuurivastaava on miettinyt Argentiina -teemailtaa ja yhteistyötä Patinan kanssa.
Lauri saapuu ajassa 10.05
16. Työelämä ja alumni
a) Kevään kotimaan excu
Alumnivastaava on laittanut viestiä politologit -sähköpostilistalle jäsenistön excu kohde toiveista.
Alumnivastaava on saanut myös muualta ehdotuksia. Alumnivastaava valitsee ne paikat, joihin
otetaan yhteyttä.
b) Ulkomaan excu
Ei uutta.
c) Linkedin
Ideana olisi, että Iltakoulun Linkedin tiliä pitäisi tuoda enemmän esille, ja sitä kautta Iltakoulu voisi
saada lisää yhteistöitä. Idea tuli esille järjestöstartissa. Tätä varten Iltakoulun Linkedin -profiili
pitäisi muuttaa yksityishenkilöstä yhteisösivuksi. Tätä varten pitäisi luoda kokonaan uusi tili. Sivulle
voisi päivittää tietoja uudistuksista Iltakoulun alumneille ja muille yhteisöille. Tällä hetkellä
alumnivastaavalla on vain käyttäjätunnukset, mutta muu hallitus saa ne halutessaan. Profiili
käännettäisiin myös englanniksi. Yhteistyövastaava selvittää asiaa alumnivastaavan avustuksella.
17. Varainhankinta
a) Sijoittaminen ja arvo-osuustili
Nordnet käsittelee vielä hakemusta. Pankissa käynnin yhteydessä esiin nousi se, että sijoittaminen
vaatisi mahdollisesti sääntömuutoksen. Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja menevät pankkiin uudelleen
ja selvittävät asiaa. Jos kuitenkin sääntömuutos on tehtävä, niin hallitus laatii siitä ehdotuksen
kevätkokoukseen. Varainhankintasuunnitelma on kuitenkin tehty vain kahdeksi vuodeksi, jonka
jälkeen sääntö voidaan kumota. Selvitetään myös, onko Boomi ry:n säännöissä mainintaa
sijoitustoiminnasta. Iltakoulun käyttörajaa pitää nostaa.
b) Yhteistyösopimukset
Metkusen kanssa on tehty yhteistyösopimus. Sopimuksen laajuus on kaksi tapahtumaa ja lisäksi
marrasjuhlat. Lisätään nettisivuille Metkusen logo. Kaijakkan kanssa mietitään laajempaa
yhteistyötä, johon sisältyisi Kaijakkan lisäksi Maja/Talo, Aloha Ramen ja Bonker Moodcourt.
Varainhankintavastaava tapaa Kaijakkan päällikön kanssa asiasta ja sopimuksen myötä Iltakoulu voi

järjestää tulevaisuudessa erityyppisiä tapahtumia. Alustavasti tapahtumia järjestettäisiin 2-3
vuodessa. Pohditaan että jätetäänkö sopimus Tiikerihain kanssa tekemättä. Winebridge ei ole vielä
vastannut viestiin yhteistyöstä. Yhteistyöehdotuksena tuli Kaalimato/vastaavat yritykset, esimerkiksi
marrasjuhlien sillikselle. Tämä ei kuitenkaan vaatisi virallista yhteistyösopimusta. Yliopiston lähelle
on avautunut uusi pizzeria, Basilica, jonka kanssa olisi mahdollista tehdä yhteistyötä. Lähdetään
selvittämään asiaa. Tulevaisuudessa ideat yhteistöistä laitetaan Slackkiin.
c) Yhteistyömahdollisuudet nettisivuille ja sähköpostimainostaminen
Ideana olisi lisätä nettisivuille erikseen oma kohta yrityksille, jolloin yritykset pystyisivät
tulevaisuudessa ottamaan helpommin yhteyttä mahdollisista yhteistöistä. Yhteistyövastaava ja
viestintävastaava selvittävät asiaa yhdessä.
Idea, jossa Iltakoulu voisi rahaa vastaan mainostaa eri yritysten työpaikkoja sähköpostilistoilla.
Mietitään hintaa ja sitä, onko tämä tarpeellinen sillä eri yritysten yhteydenotot työpaikoista ovat
aikaisemmin olleet vähäiset. Yhteistyövastaava selvittää mitä vastaavia käytäntöjä muilla järjestöillä
on.
18. Viestintä
a) Padlet
Toimisi vapaan sanan alustana, johon jäsenistö voisi tuoda esille esimerkiksi tapahtumaideoita. Sivu
kiinnitettäisiin IK:lla on asiaa -ryhmään.
b) Telegram
Järjestöstartissa tuli ilmi, että monella ainejärjestöllä/killalla on jäsenistön yhteinen telegram
käytössä. Mietitään, että ottaako Iltakoulu myös Telegramin käyttöön. Pohditaan sitä, mikä olisi
hallituksen vastuu ryhmästä, ja kuka hallituksesta ottaisi tulevaisuudessa vastuuta keskustelusta.
Hallitus miettii asiaa lisää. Viestintävastaava on yhteydessä muihin ainejärjestöihin asian tiimoilta.
19. Ympäristö ja sosiaalipolitiikka
Verenluovutuskampanja on kehitteillä ja pohditaan tapahtuman käytännön ratkaisuja. Tapahtuma tulisi olla
ennen vappua.
20. Valmennuskurssi
a) Ajankohta ja tila
Valmennuskurssin ajankohta on 13.-17.5. Valmennuskurssivastaava on tehnyt tilahakemuksen.
b) Valmennuskurssi-iltama
Järjestetään alustavasti perjantaina 15.5. Yritetään saada suurin osa hallituksesta ja tutoreista
osallistumaan. Pohditaan asiaa kuitenkin lisää.
c) Mainostaminen
Valmennuskurssia pitää mainostaa lisää. Tulostellaan julisteita ja viedään niitä eri Tampereen
lukioihin. Pyydetään hallitukselta aktiivisuutta ja yhteydenottoja vanhoihin lukioihinsa.
Mainostetaan sekä muistutellaan säännöllisin väliajoin somessa. Selvitetään, voisiko Tampereen
yliopisto mainostaa Iltakoulun valmennuskurssia IG:ssään. Ideoita mainostamiseen otetaan vastaan.
21. Ainejärjestötila
Kulkua on rajoitettu toistaiseksi vain päivystysaikoihin, mutta toivotaan rajoituksen loppuvan pian.
Puheenjohtaja on yhteydessä aj-tilan viereisissä toimistoissa työskenteleviin ja TREY:hyn asiasta.
Hallintopäällikköön ollaan myös yhteydessä. Tapio Raunio laittoi viestiä ja puoltaa Iltakoulun oikeutta ajtilaan. Muistutetaan, että kulkukielto koskee myös hallitusta. Sihteeri toivoo, että hallitus aktivoituu
päivystämisestä kulkurajoituksen aikana. Kahvia keitetään vielä tulevaisuudessakin vain päivystysaikoihin.
Selvitetään kahvibudjettia.
22. Kevätkokous

Kevätkokouksen ajankohta on 2.3. Kevätkokouksen esityslistalla on paljon, joten pidetään ylimääräinen
hallituksen palaveri asiasta. Ajankohdasta tehdään Doodle -kysely. Hallituksen jäsenten pitää pohtia ennen
palaveria kevätkokoukseen esille tulevia aiheita.
23. Marrasjuhlat
Marrasjuhlatoimihenkilö selvittää tapahtuman tilaa ja sen hintaa. Ei muuta lisättävää.
24. Puheenjohtajan tilannekatsaus
Puheenjohtaja osallistui 22.1. TREY:n syndikaattiin, jossa tapasi muiden ainejärjestöjen puheenjohtajia.
Muistutus toiminta-avustushakemuksesta, joka tehdään vapun jälkeen. Puheenjohtaja koostaa
järjestöstartissa oppimansa asiat muulle hallitukselle, sekä tekee kyselyn ryhmänjohtamisesta. Muistuttaa
myös kvartaalikatsastuksista missä käydään läpi budjettia sekä kevätkokousta. Puheenjohtaja menee
kokoustamaan tulevista politiikan tutkimuksen -päivistä 5.2. Helsingin yliopiston poliittisen historian
puheenjohtaja on ollut yhteydessä.
25. Muut esille tulevat asiat
Hallitus päättää, että uusimme nettisivusopimuksen.
Lauri lähetti viestiä tutulleen panimoexcusta.
Pizzeria Basilican kanssa on ehdotettu yhteistyösopimusta.
Viiniä sohvalla Sirpa Pietikäisen kanssa tapahtumaan on tullut varmistus.
26. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraavan kokous on maanantaina 17.2. klo 9.00.
27. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 11.05.

Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja

Nea Lundberg, sihteeri

Anni Koivunen, pöytäkirjantarkastaja

Vilma Lintunen, pöytäkirjantarkastaja

