ILTAKOULU RY
HALLITUKSEN KOKOUS 5/2020

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Pinni A Ylävitonen
Aika: maanantai 3.2.2020 kello 16.00
Paikalla (äänioikeus):
Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja
Nea Lundberg, sihteeri
Iina Vahteri
Anni Koivunen
Cecilia Ingman
Santeri Iivonen
Pihla Hakulinen
Vilma Lintunen
Tiia Saltiola, poistui 17.23
Joakim Vigelius
Elina Antikainen
Jenna Krakau
Paikalla (puheoikeus):
Yeti Kakko, poistui 16.41
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous klo 16.07
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Joakim Vigelius ja Santeri Iivonen.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Lisätään kohtaan 10. Tulevat tapahtumat, kohta c) politiikan tutkimuksen päivät. Hyväksytään esityslista.
5. Ilmoitusasiat ja posti
Iltakoulu on saanut kutsun Kannunvalajat ry:n vuosijuhliin. Ääni ry on myös lähettänyt vuosijuhlakutsun.
Ääni ry:n vuosijuhlille ei valitettavasti pystytä lähettämään edustajaa Iltakoulusta. Osa hallituksesta menee
4.3. Sampolan koululle esittelemään politiikan tutkimusta. Toiminnantarkastuksen pohjalta Yeti tuli
kokoukseen kertomaan hyvän hallinnon periaatteista ja esitteli uuden mallin kulukorvauslomakkeesta.
Samalla Yeti neuvoi taloudenpidosta ja pöytäkirjakäytännöistä.
Yeti poistuu ajassa 16.41
6. Talous
a) Taloustilanne
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 16 875,99 euroa.
b) Laskut ja korvaukset
Ei uusia laskuja.
7. Sähköiset päätökset
a) Lauri Seppä ehdottaa 18.2. että maksetaan seuraavat korvaukset:
i.
Essi Koistiselle 57,07 euroa pikkujouluista.
ii.
Anni Koivuselle 42,10 euroa Iltakoulun nettisivujen sopimuksen uusimisesta, ja 4,98 euroa

Alpro-vanukkaiden ostamisesta kaverisitseille.
Hyväksytään ehdotus.
b) Cecilia Ingman ehdottaa 19.2. että varataan YTHS-sauna 8.4. vappusaunaa varten. Hyväksytään
ehdotus.
c) Jenna Krakau ehdottaa 19.2. että tilataan kekkosmerkkejä 300 kappaletta hintaan 0,70/kpl. Yhteensä
merkkien tilaus maksaa 210 euroa ja postimaksu on 8,97 euroa. Hyväksytään ehdotus.
d) Vima Lintunen ehdottaa 24.2. että ostetaan n. 50 eurolla viiniä tapahtumaan Viiniä luentosalissa
Sirpa Pietikäinen. Hyväksytään ehdotus.
e) Nea Lundberg ehdottaa 24.2. että ostetaan aj-tilaan maitoa noin 30 eurolla. Hyväksytään ehdotus.
f) Lauri Seppä ehdottaa 2.3. että maksetaan seuraavat korvaukset:
i.
Nea Lundbergille 40 euroa osallistumisesta VOO:n vujuille.
ii.
Anni Koivuselle 40 euroa osallistumisesta Managerin vujuille.
iii.
Henna Hurskaiselle 55,40 euroa Kyykän MM2020 ryhmälipusta.
iv.
Saania Simille 3,84 euroa pullatiistain tarvikkeista ja 28,50 euroa kahvista aj-tilaan.
Hyväksytään ehdotukset.
8. Palaute hallitukselle
Palautelomakkeessa ei ole uusia palautteita.
9. Menneet tapahtumat
a) Avantouintia ja retkiluistelua 19.2.
Avantouintia ja retkiluistelua järjestettiin keskiviikkona 19.2. yhdessä Interaktion kanssa Kaupinojan
saunalla. Alun perin tarkoituksena oli mennä myös luistelemaan, mutta lämpimän sään takia se ei
ollut mahdollista. Saunomassa ja uimassa käytiin silti, ja tapahtumaan osallistui 3 Interaktiolaista ja
6 Iltakoululaista. Tapahtumassa oli hauskaa, vaikka sään takia suunnitelmat menivät uusiksi.
b) Kv-sitsit 20.2.
Kv-sitsit järjestettiin torstaina 20.2. klo 18.30 alkaen Klubi57:ssa yhdessä muiden Johdon
ainejärjestöjen kanssa. Teemana oli after ski. Tapahtumaan osallistui 82 henkilöä. Sitsit menivät
hyvin ja niistä saatiin paljon positiivista palautetta. International-laulu aiheutti juutalaisviittaustensa
takia mielipahaa. Asia saatiin kuitenkin selvitettyä jo paikan päällä. Kiinnitetään tähän huomiota
tulevaisuudessa.
c) Viiniä luentosalissa Sirpa Pietikäinen 24.2.
Viiniä luentosalissa Sirpa Pietikäisen kanssa järjestettiin maanantaina 24.2. klo 17 alkaen. Tarjolla
oli punaviiniä ja valkoviiniä. Tapahtumaan osallistui 24 henkilöä. Tapahtuma meni hyvin, ja tila oli
toimiva.
10. Tulevat tapahtumat
a) Rinnerieha 6.3.
Tapahtuma järjestetään yhdessä Vostokin, UDK:n ja Interaktion kanssa perjantaina 6.3. klo 9.0019.00 Himoksella. Bussikyyti ja päivälippu rinteisiin kustantaa yhteensä 28 euroa per henkilö, sekä
mahdollinen välineiden vuokraus 17 euroa ja lasien vuokraus 5 euroa. Iltakoulun kiintiö
tapahtumaan on 15 henkilöä. Iltakoululta on tällä hetkellä ilmoittautunut tapahtumaan 9 ihmistä. Jos
Iltakoulun kiintiö ei täyty, Iltakoulu voi joutua korvaamaan puutteen. Tällöin korvaus maksetaan
liikunnanbudjetista.
b) 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 alkoi 2.3 klo 12. Tapahtumassa sitsataan teekkarisäännöillä.

Osa hallituksesta menee tapahtumaan henkilökunnaksi, ja kysytään myös jos tapahtumatoimikuntaa
henkilökunnaksi. Iltakoulun kiintiö on täyttynyt. Jos muiden ainejärjestöjen kiintiö ei täyty, tulevat
loput liput yhteiseen myyntiin keskiviikkona 4.3.
c) Politiikan tutkimuksen päivät 12.-13.3.
Politiikan tutkimuksen päivät järjestetään torstaina ja perjantaina 12.-13.3. Tapahtumaan tarvitaan
noin 10 avustajaa Iltakoululta. Opintopisteitä tapahtumasta voi saada joko avustamalla tapahtuman
järjestämisessä, tai tekemällä kirjallisen työn tapahtuman ohjelmasta. Opintopisteiden suorituksesta
pitää sopia Tapio Raunion kanssa 13.3. mennessä.
d) Maisterien pubvisa 20.3.
Tapahtuma järjestetään perjantaina 20.3 klo 18 alkaen. Santeri ja Oskari juontavat tapahtuman.
Tapahtumapaikka on vielä avoin. Hallitusta kannatetaan osallistumaan tapahtumaan ja pyritään
mainostamaan sitä vielä.
e) Mamma Mia sing along Patinan kanssa 24.3.
Tapahtuma järjestetään tiistaina 24.3. yhdessä Patinan kanssa. Tapahtumapaikkaa ei tiedetä vielä, ja
hallitus kyselee asiasta tutuiltaan. Tapahtuman event pitäisi julkaista mahdollisimman pian.
f) Huminat 26.3.
Huminat järjestetään torstaina 26.3. ja tapahtumapaikkana toimii H5. Teemana on kaupunki vs.
maaseutu. Tapahtuman lipunmyynti alkaa maanantaina 9.3. Mainostetaan tapahtumaa.
g) Maaliskuun liikuntakokeilu
Maaliskuun liikuntatapahtumana olisi potkunyrkkeily. Päivä ei ole vielä tiedossa, mutta tapahtuman
ajankohta olisi alustavasti maalis-huhtikuun taitteessa. Ohjattu tunti maksaa koko porukalle yhteensä
noin 100 euroa.
h) Merkkien ompeluilta
Ennen vappua olisi hyvä järjestää merkkien ompeluilta. Tapahtumapaikkana toimii todennäköisesti
Oasis. Ostetaan tapahtumaan naposteltavaa.
i)

TA:n saunailta 2.4..
TA:n saunailta järjestetään torstaina 2.4. YTHS-saunalla. Saunailta on avoin kaikille Iltakoulun
jäsenille. Tapahtumaan ilmoittaudutaan Google Formsin kautta, jossa sitoudutaan maksamaan
osallistumismaksu.

j)

Vappuviikot
i.
6.4. Vappuetkot johdon alaisten aj. kanssa.
ii.
8.4. Vappusauna, munajahti
iii.
14.4. Wappulove Staabin kanssa.
iv.
15.4. Vapun kulttuuritapahtuma
v.
16.4. Katukorista ja gangstarappia
vi.
17.4. BeerPong -turnaus Staabin, Patinan ja IA:n kanssa.
vii.
18.-19.4. Vappumökki.
viii.
20.4. Pornobileiden etkot Staabin ja Boomin kanssa, myös Johto mahdollisesti mukana.
ix.
21.4. Pubiryömintä IA:n kanssa.
x.
22.4. Kv-piknik
xi.
23.4. Trivial perseet Teeman, IA:n ja Biopsin kanssa.
xii.
24.4. Maisteritapahtuma
xiii.
27.4. Simaa ja tippaleipiä, pesis Staabin ja Boomin kanssa.
xiv.
28.4. Särkän märkä.
xv.
30.4. Vappusitsit.
xvi.
1.5. Vappupiknik

Vappuviikkojen aikataulut ovat alustavasti valmiit. Tavataan sektorivastaavien kanssa ja sovitaan
järjestelyistä ja eventtien julkaisemisesta. Tavataan myös tapahtumatoimikunnan kanssa, jonka jälkeen
voidaan sopia tapahtumien vastuunjaosta. Särkän Märkän lipunmyynti alkaa maanantaina 9.3. ja ostetaan
Iltakoululle alustavasti noin 50 lippua, jäsenistön äänestämään jatkopaikkaan.
k) Panimokierros
Tapahtuma olisi kiva toteuttaa, mutta ajankohta on vielä auki. Mahdollisesti vapun jälkeen.
Pidetään kokoustako ajassa 17.23
Jatketaan kokousta ajassa 17.29
11. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
Haku kv-tutoriksi on käynnissä, ja tällä hetkellä vain yksi Iltakoulusta on hakenut. Tilanteesta saadaan
uudelleen infoa vielä 4.3. Haku loppuu 8.3. Yritetään mainostaa asiaa vielä.
12. Liikunta
a) TA:n sauna
Tapahtuma käsiteltiin jo kohdassa 10. tulevat tapahtumat.
b) Sulkapallomailojen hankinta
Sulkapallomailojen hintaa on vertailtu XXL:stä, Intersportista ja Stadiumista. XXL:ssä
sulkapallomailat maksavat 10 euroa kappale, ja ovat selvästi halvin vaihtoehto. Ehdotetaan, että
hankitaan sulkapallomailoja neljä kappaletta. Hyväksytään ehdotus. Ehdotus mailojen hankinnasta
oli tullut jäsenistöltä. Toivotaan, että palloja saa lainata Atalpalta, mutta jos ei saa, niin tehdään siitä
ehdotus erikseen. Mailoja säilytetään aj-tilassa ja niitä saa lainata päivystyksen aikana. Hommataan
vihko, johon merkitään se, kuka mailat on lainannut ja tehdään selvät ohjeet mailojen lainauksesta.
13. Kulttuuri
Ei uutta.
14. Työelämä ja alumni
a) Kevään kotimaan excu
Kevään kotimaan excu järjestetään 30.3. Tiedossa olevat kohteet ovat sisäministeriö ja Business
Finland, mutta kolmannesta kohteesta ei ole vielä saatu varmistusta. Ehdotuksena eri järjestöt ja
konsulttifirmat. Tapahtuman event tulisi julkaista mahdollisimman nopeasti. Matkat varataan ja
kustannetaan itse.
b) Syksyn ulkomaan excu
Kohteena mahdollisesti Bryssel, jos saadaan EU:lta rahoitusta. Ongelmana on kuitenkin se, että
vierailut EU:n parlamenttiin on varattu jo ensi syksyksi täyteen. Mietitään vaihtoehtoisia kohteita ja
rahoitusta. Tulevaisuudessa ulkomaan excukohteisiin tulisi ottaa yhteyttä jo noin vuosi ennen excun
ajankohtaa.
Varainhankinta
a) Yhteistyöt
Kaikki yhteistyösopimukset on virallisesti hyväksytty. Logot ja maksutiedot ovat tulossa, ja logot
lisätään Iltakoulun nettisivuille. Mietitään ne tapahtumat, joissa hyödynnetään yhteistyösopimuksia.
b) Haalarimerkkien myynti
Iltakoulun haalarimerkit laitetaan myyntiin Facebookin haalarimerkkitori -ryhmään. Jätetään
kuitenkin osa merkeistä aj-tilaan myytäviksi. Tehdään selkeät ohjeet siitä, miten aj-tilasta merkkejä
haetaan, ja miten ne maksetaan.
c) Hallitus- ja toimihenkilöpaidat

Voidaan hankkia t-paidat, jos hallitus ja toimihenkilöt niin haluavat. Paidat ovat omakustanteiset.
Selvitetään, paljonko niillä olisi hintaa ja tehdään päätös tilauksesta sen jälkeen.
d) Haalarimainokset
Kysytään myös tänä vuonna eri puolueilta sponsorointia. Myös tänä vuonna vaihtoehtoina ovat
mainokselliset haalarit ja mainoksettomat haalarit. Haalareissa tulee olla ainakin kolme eri puoluetta
edustettuina. Tehdään asiasta virallinen päätös sitten, kun asiasta saadaan enemmän tietoa.
15. Viestintä
Viestintäfoorumi pidettiin maanantaina 24.2. Foorumissa keskusteltiin eniten Sisu -järjestelmästä.
Ylipostolla, TREY:llä ja ainejärjestöillä on vastuu infota Sisusta opiskelijoille. Tulee Sisu-tutorit ja
aputiskejä. TREY koostaa oleellisimmat asiat Sisusta ja Johto on tekemässä yhteistä viestintäpohjaa asiasta.
16. Ympäristö ja sosiaalipolitiikka
Ei uutta.
17. Tutorointi ja yhdenvertaisuus
a) Tutoroinnin tilanne
Tutorit on valittu ja valitut tutorit on ilmoitettu TREY:lle ja tutoreille on tehty oma Facebook -ja
Whatsapp-ryhmä. Perjantaina 6.3. on ensimmäinen tutortapaaminen ja keväällä pitäisi tavalla
yhteensä viisi kertaa. Ilmoittautuminen TREY:n tutorkoulutukseen on alkanut. Fuksiviikkojen
aikataulu pitäisi olla valmis ennen kesää.
b) Häirintätapausmenettely
Yhdenvertaisuuspalaveri pidettiin tiistaina 17.2. ja palaveri oli onnistunut. Isoimmat muutokset
häirintätapausmenettelyyn tehtiin koskien hallituksen ja työryhmän vaihtumista. Häirintätapaus
menettelyohje lähetetään 2.3. kommentointikierrokselle. Yhdenvertaisuussuunnitelma on
dokumenttina ensisijainen. Mietitään, että halutaanko syyskokouksessa täydentää sääntöä 9§, jolloin
syyskokouksessa hyväksyttäisiin myös yhdenvertaisuussuunnitelma.
18. Koulutuspolitiikka
Ihminen ratkaisee, on yliopiston uusi strategia. 17.3. on koulutuksenohjausryhmän tapaaminen. Vuosien
2021-2024 opetussuunnitelman tekemistä ei ole vielä aloitettu. Valtio-opin opetustyöryhmä on tavannut
vuosien 2020-2021 opetussuunnitelman vuoksi. Tapio Juntusen kanssa on tavattu, eikä hän ole huolissaan
valmistumisten aikatauluista.
19. Valmennuskurssi
Tällä hetkellä kurssille on ilmoittautuneita 14, ja 1 on ostanut materiaalipaketin. Opettaja saa materiaalit
valmiiksi 22.3. jonka jälkeen ne tulostetaan. Muistetaan mainostaa valmennuskurssia vielä. Mietitään, että
mainostetaanko kurssia maksullisesti Facebookissa ja Instagramissa. Katsotaan budjetista, onko siihen rahaa.
20. Ainejärjestötila
Järjestystä on vaihdettu. Mietitään kahvipassin hintaa ja toteutusta syyslukukaudella.
21. Kevätkokous
a) Hallituksen esitykset
Ehdotetaan, että hallitus tuo seuraavat esitykset kevätkokoukseen:
Esitys työjärjestyksestä, yhdenvertaisuussuunnitelman täydentämisestä, häirintätapauksien
menettelyohjeesta, varainhankintasuunnitelman täydentämisestä ja jäsenrekisteristä. Ehdotetaan
myös, että jäseniä ei eroteta kevätkokouksessa 2020, vaan valtuutetaan hallitus erottamaan jäseniä
syyskokouksessa 2020. Hyväksytään ehdotukset.
b) Muuta
Tavataan Aleksi Niemen kanssa ja keskustellaan kevätkokouksen esityslistasta ja dokumenteista.
Toiminnantarkastajat eivät puolla vastuuvapauden antamista vuoden 2019 hallitukselle.

22. Marrasjuhlat
Kun marrasjuhlien lopullinen budjetti saadaan tietoon, hyväksytään se hallituksen kokouksessa.
23. Puheenjohtajan tilannekatsaus
Puheenjohtaja on keskustellut vanhojen puheenjohtajien kanssa kevätkokouksen esityksistä. Syndikaatin
tapaaminen oli tiistaina 25.2. Siellä esille nousi ehdotus puheenjohtajien omasta vapputapahtumasta ja ns.
”puheenjohtajapäivistä”.
24. Muut esille tulevat asiat
TREY on tiedottanut, että 26.3. järjestetään kopokonferenssi.
Hallitus ei ota viestintävetoomukseen kantaa.
Karoliina lähtee edustamaan Kannunvalajien vujuille, ja kysytään toimikuntalaisilta kiinnostusta osallistua.
Ehdotetaan, että lahjoitetaan 5 euroa VOO:n valitsemaan lahjoituskohteeseen. Hyväksytään ehdotus.
Ehdotetaan, että tehdään Boomi ry:n ja Kosmos Buran ry:n nimissä lahjoitus Hope ry:lle. Hyväksytään
ehdotus.
Ehdotetaan, että käytetään Managerin ja Indeksin vuosijuhlalahjoihin 5 euroa kuhunkin, ja että rahat
lahjoitetaan aineettomiin lahjoituskohteisiin. Hyväksytään ehdotus.
Ehdotetaan, että korvataan Pihlalle 40 euroa VOO:n vuosijuhlista. Hyväksytään ehdotus.
Ehdotetaan, että korvataan Vilmalle 40 euroa Indeksin vuosijuhlista. Hyväksytään ehdotus.
Ehdotetaan, että korvataan Cecilialle 40 euroa Indeksin vuosijuhlista. Hyväksytään ehdotus.
Ehdotetaan, että korvataan Elinalle 40 euroa Kosmos Buranin vuosijuhlista. Hyväksytään ehdotus.
Ehdotetaan, että korvataan Tiialle 40 euroa Kosmos Buranin vuosijuhlista. Hyväksytään ehdotus.
25. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraavan kokouksen ajankohta on tiistaina 17.3. klo 9-12.
26. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 19.23.

Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja

Nea Lundberg, sihteeri

Joakim Vigelius, pöytäkirjantarkastaja

Santeri Iivonen, pöytäkirjantarkastaja

