
ILTAKOULU RY           PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 13/2019 

 

Paikka: Pinni A Ylävitonen 

Aika: tiistai 1.10.2019 kello 16.00 

 

Paikalla: 

Samuel Jokela, puheenjohtaja 

Juulia Hietala, sihteeri 

Karoliina Vaakanainen  

Jasmin Rikkonen saapui 16.08.  

Kiia Karvonen 

Aino Uutela 

Lotta Ketola  

Elmeri Vasamies saapui 16.20. 

Henna Hurskainen saapui 16.20. 

 

1. Kokouksen avaaminen  

Avataan kokous klo 16.02.   

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Karoliina Vaakanainen ja Lotta Ketola.  

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Esitetään että poistetaan kohdasta Tulevat tapahtumat alakohta kolmioetkot. Hyväksytään muutokset. 

Hyväksytään esityslista.  

 

5. Ilmoitusasiat ja posti  

Ei uutta.  

 

6. Palaute hallitukselle 

Toivottiin virallisia haalarimerkkejä pääainesuuntauksiin (kansainvälinen politiikka ja valtio-oppi). Kysytään 

Artulta halukkuutta merkkien piirtämiseen. 

  

Tullut palaute äänenkäytöstä sekä sen selkeydestä niin avajaisseminaarissa kuin Erkki Tuomiojan ja Hiski 

Haukkalan tapahtumassa. Kiinnitetään tähän jatkossa huomiota.   

 

Jasmin saapuu 16.08. 

 

7. Sähköiset päätökset  

a) Juulia Hietala esittää 23.9. että maksetaan Henna Hurskaiselle Mahdin jalkapallosarjan osallistumismaksu 

42 euroa. Esitys hyväksyttiin.  

 

b) Juulia Hietala esittää 23.9. että maksetaan Samuel Jokelalle TREY:n vuosijuhlakorvaus 40,20 euroa. 

Esitys hyväksyttiin. 

 

c) Juulia Hietala esittää 1.10. että maksetaan Turun haalarimerkki oy:n lasku 1215,35 euroa tilatuista 

haalarimerkeistä. Esitys hyväksyttiin.  

 

8.  Talous  

a) Taloustilanne  

Taloustilanne tällä hetkellä 16,751,47 euroa.   



 

Jatkossa tapahtumista vastaavat henkilöt tarkistavat Juulia H:n kanssa maksaneet henkilöt ja laittavat 

sähköpostit henkilöille, jotka eivät ole maksaneet.   

 

b) Laskut ja korvaukset 

Ei laskuja tai korvauksia.  

 

c) Mobilepay 

Selvitetään jos saataisiin Mobilepay Iltakoululle käyttöön. Selvitetään kustannuksia ja muita yksityiskohtia. 

Jos Mobilepayta ei saada vielä tällä hallituskaudella käyttöön, esitetään ajatus seuraavalle hallitukselle.  

 

Elmeri ja Henna saapuvat 16.20.  

 

9. Syyskokouksen valmistelu 

Iltakoulun driveen on nyt koottu kooste syyskokouksen valmisteluista. 

 

Tästä lähin olisi toivottavaa koota vuosittain tiedot mm. bussirundin kohteista ja vierailleista alumneista. 

 

Kokouskutsu laitetaan kaksi viikkoa aikaisemmin ja viikkoa ennen syyskokousta on laitettava 

muutosehdotukset.  

 

Juulia ehdotti päivämäärän muutosta syyskokoukselle vuosijuhlaviikonlopun vuoksi. Äänestetään asiasta 

sähköisesti.  

 .  

10. Edustustehtävät 

Staabin vuosijuhlille menevät Aino ja Juulia J. Koitetaan keksiä huumoripohjainen lahja sekä Kekkosta.  

 

TREY:n vuosijuhlille menevät Samuel ja Emilia. Viedään aineeton ilmastoliitännäinen lahja sekä Kekkosta.   

 

OKA:n vuosijuhlille menevät Arttu ja Henna. Viedään lahjaksi koulutus lapselle sekä Kekkosta.  

 

Jatkossa pitää muistaa kiittää aina kutsusta, mikäli emme pääse vuosijuhlille. Jatkossa tarjotaan myös 

aktiivisemmin mahdollisuutta jäsenistölle lähteä vuosijuhlille edustamaan Iltakoulua (omakustanteisesti).  

 

Cortexin vuosijuhlista ovat alustavasti kiinnostuneet Jasmin ja Elmeri.  

 

11. Vuosijuhlat 

a) Toimikunta 

Kaikki yksityiskohdat löytyvät vuosijuhlatoimikunnan pöytäkirjoista, mikäli ei ole päässyt kokoukseen. 

Vuosijuhlatoimikunnasta on tiputettu pois Emmi Nieminen sekä Susanna Hyartt.  

 

b) Palkitseminen 

Jatketaan marrasjuhlilla alkanutta palkitsemiskäytäntöä. Käytiin keskustelua mahdollisista henkilöistä ja 

päätettiin palkittavat henkilöt.  

 

12. Ainejärjestötila 

Järjestetään suursiivous keskiviikkona 9.10. klo 16. Siivouksen aikana löytyneistä löytötavaroista ja muista 

turhakkeista ilmoitetaan Iltakoululla on asiaa -ryhmään. Mikäli tavaroita ei tulla hakemaan, tarjotaan niitä 

Iltakoulun kirpputori ryhmässä ja/tai viedään yliopiston kierrätyshuoneeseen. Suursiivouksen jälkeen 

painotetaan ainakin päivystäjille ainejärjestötilan siisteyden ylläpitämisestä, sillä viime aikoina se on ollut 

heikolla tasolla. Voitaisiin mahdollisesti siirtyä taas järjestelyyn, että ainejärjestötilassa on aina 

vastuuhenkilö.  



 

13. Liikunta 

a) Lokakuun liikuntakokeilu  

Dancehall-tanssitunti 15.10. klo 19.30-20.30 Hip Hop Housella.   

  

b) Työnväen Ampujat 

Jalkapallon pronssipeli on huomenna Kiovanpuistossa.  

 

c) Lenuttajat vs Alumnit 

Tuomas Koivistolta tuli ehdotus leikkimielisestä lentopallo-ottelusta valmistuneiden ja vielä opiskelevien 

välillä. Tätä kysyttiin Atalpalta ja alumneista pitäisi maksaa noin 20 euroa. Katsotaan, onko mahdollista 

järjestää vielä tämän vuoden puolella.  

 

14. Yhdenvertaisuus ja tutor  

a) Haalarikastajaiset  

Haalarikastajaiset järjestetään 23.10. ja eventti tulee ulos tällä viikolla.  

 

b) Häirintätapaus  

Opiskelijaltamme koettu ainejärjestötilassa epäsopivaa kieltä. Tilanne on ainejärjestötilassa kärjistynyt 

kiistaksi. Tilanteesta on tullut lausuntoja. Asia kulkee jatkossa ainoastaan yhdenvertaisuusvastaavan eli 

Juulia Järvenpään kautta, sillä tilanteessa mukana ollut istuu myös hallituksessa.  
 

15. Varainhankinta 

Haalarimerkkejä on tilattu lisää ja collegetilaukset laitetaan menemään lähiviikkoina. Haalareiden pitäisi 

saapua ensiviikon alussa.  

 

Haalarimerkkilomakkeeseen on tullut idea haalarimerkistä. Käydään seuraavassa kokouksessa läpi Artun 

kanssa, joka on perinteisesti hoitanut haalarimerkkien suunnittelun.  
 

16. Valmennuskurssi  

Risto Niemikari ei pääse valmennuskurssin opettajaksi. Kysytään alumniryhmästä mahdollisia halukkaita.  

 

17. Työelämä ja alumni 

a) Syksyn alumnitapahtumat 

Alumnitapahtuma järjestetään maanantaina 25.11. klo 18.00. Kuusi alumnia on lupautunut tapahtumaan ja 

kaksi mahdollisesti. Pidetään virallisempi keskustelutilaisuus yliopistolla mutta jatketaan 

vapaamielisemmällä keskustelulla esimerkiksi Telakan yläkerrassa.   

  

b) Yhteistyötapahtuma SYY:n kanssa 

SYY:n kanssa pitää järjestää tapahtuma vielä tämän vuoden puolella, joko marras- tai joulukuussa. Pidetään 

LinkedIn tai CV -iltama riippuen SYY:n kouluttajista.   

 

18. Kulttuuri 

a) Bussirundi 3.10.  

Bussijaot on nyt tehty.  

 

b) Save File 8.10. 

Tapahtumaan ei erillistä ilmoittautumista. Pelailu kustantaa kolme euroa. 

  

c) FAIA + Ik 30.10. 

Kaljaa ja kv-politiikkaa -tapahtuma alustavasti Telakan yläkerrassa.  

 

d) Excu Pyynikin Aikamatkoille 5.11.  

Pyynikillä sijaitsee tila, josta löytyy kierrätystaidetta. Paikan päällä saadaan myös esittelykierros. Siirretään 

Iltakoulu ihastuu -tapahtuma edelliselle päivälle.  



 

19. Koulutuspolitiikka 

Suru-työryhmä kokouksessa keskusteltiin kandiryhmien koosta mutta määrä halutaan pitää edelleen samana. 

Pääsykokeen suunnittelu alkaa ensi maanantaina.  

 

20. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys  

Vaihto-opiskelijoita viedään kierrokselle Tampereen kaupungin syntymäpäivätapahtumiin.  

 

21. Viestintä 

a) Hallituksen syksyn esittely 

Hallituslaiset käyvät varailemassa sopivia päiviä kalenterista.  

  

b) Lihaton lokakuu  

TAYK haastoi Iltakoulun lihattomaan lokakuuhuhun. Iltakoulu lähtee mukaan ja haastamme mukaan Johdon 

alaisia järjestöjä. Jaetaan Instagramin tarinassa kasvisreseptejä keskiviikkoisin.  

 

22.  Menneet tapahtumat  

a) KV-sitsit  

Osallistujia oli 98 ja sitsit sujuivat oikein hyvin. Ruokien kanssa oli käynyt pienimuotoinen 

allergiasekaannus.   

 

b) Jousiammunta 

Osallistujia oli kymmenen ja erityisesti opastus sai kehuja. Tapahtuma oli onnistunut.  

  

c) Harrastemessut 25-26.9. 

Messuilla rahaa tehtiin heikommin kuin yleensä mutta suosituimmat merkit olivatkin loppu. Saatiin reilut 

sata euroa voittoa. 

    

d) Konfliktinratkaisusimulaatio 28.-29.9. 

Karoliina oli simulaatiossa järjestäjänä. Viikonloppu oli raskas ja jatkoa ajatellen simulaatiota varten 

tarvitsee vähintään kaksi ihmistä mukaan. Tiedotetaan seuraavalle hallitukselle mitä ja kuinka paljon 

tapahtuma vaatii. Konfliktissa päästiin sopuisaan lopputulokseen. Kolme iltakoululaista oli mukana.  

   

e) Erkki Tuomioja 30.9.  

Sali tuli täyteen ja Paasikivi-seura oli tyytyväinen. Tapahtuma oli muutoin onnistunut mutta äänentoisto oli 

heikkoa salin perälle. Mukana oli myös lukiolaisia.  

 

23. Tulevat tapahtumat  

a) Approt 10.10. 

Jatkoina Ranta & Spekti. Laitetaan infoa eventtiin yhteislähdöstä. Lähtö alustavasti Hämeenkadun päästä.  

 

b) Beer pong 24.10. 

Beer Pong -turnaus Staabin, Interaktion ja Patinan kanssa Messukylän työväentalolla. Ilmoittautuminen 

aukeaa perjantaina 4.10. 

 

c) Halloween 31.10.  

Halloween-bileet Johdon ja Johdon alaisten järjestöjen kanssa Bommarissa. Jatkopaikkana toimii 

kierrätysravintola Roska. Punanaamiolta saadaan tapahtumaan sponssi.  

 

d) Wine tasting 

Päivämäärä muuttui maanantaille 21.10. Otetaan Winebridgeen yhteyttä.  

 

e) Lavatanssit 21.11. 



Bändi on hankittu. Mikäli myymme 200 lippua emme jää tappiolle. Toiveena tietysti myydä enemmän. 

Kyseisellä viikolla järkätään tanssiharjoitukset joko maanantaina tai keskiviikkona ja tanssistudiolta on jo 

alustavasti kyselty.  

 

f) Yhteissitsit 28.11. 

Messukylässä Patinan ja Vostokin kanssa. Haalarimerkki tilattu.  

 

g) Rexcu. 

Ilmoittautuminen aukesi tänään klo 16. Iltakoulusta on ainakin fukseja ilmoittautunut risteilylle. 

Ilmoittautumisen kanssa on ollut ilmeisesti ongelmia. 

  

h) Fuksien pikkujoulu 

Tänään pidettiin tapaaminen fuksien kanssa, jossa ohjeistettiin tapahtuman suunnittelussa. Pikkujoulut 

pidetään torstaina 7.11. Hallitus hoitaa Doriksen varauksen. Fuksit hyväksyttävät kauppalistat vielä 

hallituksen kautta.  

 

i) Mahdollinen pikkujoulusauna 

Sauna pidetään alustavasti 5.12 jos rahatilanne sallii. Yritetään saada joku muu kuin YTHS-sauna, 

esimerkiksi Majurisauna.  

 

j) Merkkien ompeluilta 

Ompeluilta pidetään ensi keskiviikkona Oasiksessa klo 18-20. Ostetaan 20 eurolla naposteltavaa ja viiniä.   

   

24. Muut esille tulevat asiat  

Maisteri-iltama on merkitty kalenteriin pidettäväksi 17.10. Artun, Juulia J:n ja Emilian pitää saada eventti 

mahdollisimman pian ulos, mikäli tapahtuma järjestetään. 

 

Korvataan jokaiselle vain yhden vuosijuhlat, vaikka Emmin osuus jää käyttämättä. Voidaan budjetoida raha 

vuosijuhlalahjoihin.  

 

25. Seuraavan kokouksen ajankohta  

Seuraava kokous pidetään maanantaina 14.10. klo 15.  

 

26. Kokouksen päättäminen  

Päätetään kokous klo 19.05.  

 

 

 

 

 
                               

Samuel Jokela, puheenjohtaja   Juulia Hietala, sihteeri 

 

 

                                   



Karoliina Vaakanainen, pöytäkirjantarkastaja Lotta Ketola, pöytäkirjantarkastaja 

 


