
ILTAKOULU RY           PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 14/2019 

 

Paikka: Pinni A Ylävitonen 

Aika: tiistai 14.10.2019 kello 15.00 

 

Paikalla: 

Samuel Jokela, puheenjohtaja 

Juulia Hietala, sihteeri 

Karoliina Vaakanainen  

Jasmin Rikkonen poistui 17.20. 

Aino Uutela 

Lotta Ketola  

Elmeri Vasamies saapui 15.05. 

Emilia Kautto saapui 15.05. 

Arttu Rintanen poistui 16.08.  

 

1. Kokouksen avaaminen  

Avataan kokous klo 15.04.   

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Arttu Rintanen ja Jasmin Rikkonen.  

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Esitetään, että lisätään kohtaan Menneet tapahtumat alakohta POP-päivät. Hyväksytään muutokset. 

Hyväksytään esityslista.  

 

Emilia ja Elmeri saapuvat 15.05.  

 

5. Ilmoitusasiat ja posti  

Jos jatkossa käydään kokouksissa läpi paljon ajatuksia herättäviä asioita, edetään viittauskäytännöllä 

kokouksen sujuvoittamiseksi.  

 

Interaktiolta tullut kutsu 21.11 pidettäville vuosijuhlille. Karoliina, Kiia ja Juulia H ovat alustavasti 

kiinnostuneita.  

 

Sirpa Pietikäinen ei pääse Tarja Halosen kanssa keskustelemaan 7.11, mutta haluaisi mielellään tulla toiseen 

tapahtumaan. Pietikäinen ehdottikin päivämäärää maanantaille 24.2.2020 klo 17. Ehdotetaan seuraavalle 

hallitukselle Viiniä sohvalla -tapahtumaa Pietikäisen kanssa. Pietikäinen piti myös ajatuksesta.   

 

6. Palaute hallitukselle   

Ei palautteita.  

 

7. Sähköiset päätökset  

a) Juulia Hietala esittää 3.10. että maksetaan Emmi Niemiselle 11,60 euroa kirjanpitojen ym. lomakkeiden 

tulostamisesta. Esitys hyväksyttiin.  

 

b) Karoliina Vaakanainen esittää 5.10. että fuksit ostavat pikkujouluihin 110 kappaletta haalarimerkkejä 

hintaan 130 euroa. Esitys hyväksyttiin. 

 

c) Juulia Hietala esittää 7.10. että maksetaan HipHop Housen lasku 150 euroa lokakuun liikuntakokeilusta. 

Esitys hyväksyttiin. 



 

d) Juulia Hietala esittää 7.10. että ostetaan ompeluiltaan viinitonkka ja erinäistä naposteltavaa. Esitys 

hyväksyttiin. 

 

e) Juulia Hietala esittää 7.10. että ostetaan bingovälineet. Esitys hyväksyttiin. 

 

f) Juulia Hietala esittää 10.10 että maksamme seuraavat korvaukset: 

 

i. Henna Hurskaiselle 7,74 euroa ompeluillan tarjoiltavista 

ii. Karoliina Vaakanaiselle ompeluillan viinistä 20,98 euroa 

iii. Juulia Hietalalle 36,94 euroa jallupullosta ja bingotarvikkeista 

 

Esitykset hyväksyttiin.  

 

g) Juulia Hietala esittää 14.10 että maksetaan Turun haalarimerkki oy:n lasku 234,65 euroa pikkujoulujen 

haalarimerkeistä. Esitys hyväksyttiin. 

 

h) Juulia Hietala esittää 14.10. että maksetaan Lotta Ketolalle Kannunvalajien vuosijuhlakorvaus 40,50 euroa 

ja kaksi kertaa maksetuista fuksisitseistä takaisin 17 euroa. Esitys hyväksyttiin. 

 

8.  Talous  

a) Taloustilanne  

Taloustilanne tällä hetkellä 19 367,56 euroa.   

 

Erinäisten tapahtumien maksuja on nyt käyty läpi. Muun muassa fuksimökki, jäsenmaksut ja Hämeenkadun 

approt ovat vielä läpikäymättä. Tarkistetaan loputkin tapahtumat 30.10. mennessä.   

 

b) Laskut ja korvaukset 

Esitetään, että maksetaan seuraavat korvaukset: 

 

i. Arttu Rintaselle fuksisuunnistuksen kuluista 20,58 euroa  

ii. Aino Uutelalle alumnirastin rastitarvikkeista 12,84 euroa  

 

Hyväksytään esitykset.  

 

c) Mobilepay 

Biopsilla on käytössä Mobilepay, joten kysytään tarkempia yksityiskohtia käyttöönotosta. Koska on myös 

pohdittu pankin vaihtoa, eräs mahdollisuus olisi kysyä Danske Bankilta, jos Mobilepayn saisi siirtymässä 

edullisesti käyttöön.    

 

9. Syyskokouksen valmistelu 

Päiväksi valikoitui sähköisessä äänestyksessä maanantai 18.11.  

 

Keskusteluilta järjestetään 6.11. klo 16-18 Aj-tilassa tai mahdollisesti henkilökunnan kahvihuoneessa. 

Ostetaan iltamaa varten naposteltavaa ja virvokkeita.  

 

10. Vuosijuhlat 

a) Toimikunta  

Tämän aamun vuosijuhlakokouksessa sovittiin koristeluista ja ohjelmasta. Päätettiin avata avec-

ilmoittautuminen, koska vuosijuhlilla on vielä paikkoja. Päätettiin, että hallituslaiset eivät ota aveceja.   

 

b) Ilmoittautuminen 



Ilmoittautuneita jäseniä on tällä hetkellä 93 ja 32 kutsuvierasta.  

   

c) Henkilökunnan laskutus.  

Henkilökunta pyysi, että laskutetaan laitokselta henkilökunnan illalliskortit.   

 

11. Ainejärjestötila 

Ainejärjestötilassa tehtiin suursiivous. Tila tyhjennettiin turhista tavaroista ja lattiat on pesty. Löytötavaroita 

on runsaasti, jotka laitettiin tiedoksi Iltakoululla on asiaa -ryhmään. Löytötavaroita on aikaa hakea viikko, 

ellei toisin sovita, ja jäljelle jääneet viedään kierrätykseen. Käydään palauttamassa aj-tilaan kerääntyneet 

pullot mahdollisimman pian. 

 

12. Liikunta 

IK tanssii -tapahtumaan osallistuu 13 henkilöä, mikä oli paljon vähemmän kuin odotettiin. Tapahtumaan 

kirjoitettiin tunnin hinnaksi tulevan noin 10 euroa hlö, osallistujamäärästä riippuen.  Henna on esittänyt, että 

Iltakoulu maksaa kymmenestä eurosta yli menevän osan eli yhteensä 20 euroa. Hyväksytään esitys.  

 

Marraskuussa on tulossa yösählyturnaus ja maksu tulee olemaan todennäköisesti noin 25 euroa. 

Liikuntabudjetti on käytetty, mutta allokoidaan raha muualta, jotta pelaajat eivät itse joudu maksamaan 

turnausta.  

 

13. Yhdenvertaisuus ja tutor  

a) Haalarikastajaiset 

Haalarikastajaisiin on tulossa viisi rastia, joiden sisällöt ja paikat varmistellaan vielä tällä viikolla. 

Tapahtuma alkaa klo 16 Pinni A:n edestä. Fuksit kiertelevät rasteja ja klo 20 on itse kastelu. YTHS-saunalle 

saavat tulla kaikki klo 20.30 eteenpäin ja tilaa päästään valmistelemaan klo 18. Ostetaan saunalle pientä 

tarjoilua.  

b) Yhdenvertaisuus 

Ainejärjestötilaan liittynyttä häirintätapausta on nyt käsitelty TREY:n toimesta ja osapuolten kanssa on käyty 

keskustelut sekä ainejärjestötilan näkökulmasta että itsessään häirintäilmoituksiin liittyen. TREY:n 

häirintäyhdyshenkilöiden suosituksesta ei enää oteta Iltakoulun puolesta yhteyttä tapauksen henkilöön, sillä 

asia on kertaalleen jo käsitelty ja tästä syntyisi häntä kohtaan lisäharmia. Jos kuitenkin jatkossa vielä tulee 

vastaavia tilanteita kyseisen henkilön kanssa, voimme hallituksena asettaa hänelle suullisen varoituksen 

käyttäytymiseen liittyen. Toivottavaa tietenkin on, että vastaavia tilanteita ei enää synny ja tälle ei ole enää 

tarvetta. Jatkoa ajatellen Juulia Järvenpää yhdenvertaisuusvastaavana tarkentaa 

yhdenvertaisuus/häirintätilanteiden toimintakaavaa. Asia on siis nyt hoidettu TREY:n toimesta ja toimimme 

heidän suosituksiensa mukaan, sillä heillä on tilanteesta kattava kuva, ja he ovat keskustelleet osapuolen 

kanssa myös turvallisen tilan periaatteista siten, että osapuoli on osoittanut ymmärryksensä käyttäytymisensä 

epäsopivuudesta. 

 

Tällä hetkellä Iltakoululla ei ole tarkkaa toimintakaavaa mahdollisia häirintämenettelyjä varten, ja 

syyskokouksessa asiaa tarkennetaan, mikäli nähdään tarpeellisena. 

 

14. Varainhankinta 

Haalarit ovat saapuneet. Tilauksissa tapahtui sekaannus ja kolme mainokselliset haalarit tilannutta saivat 

mainoksettomat haalarit. Iltakoulu hyvittää tästä 27,50 euroa/haalari ja tästä syystä tehdään hieman tappiota. 

Collegetilaukset laitetaan lähiaikoina vetämään.  

 

Kahvipassin kirjanpidolliset asiat nyt selvitetty. Ainejärjestötilassa ei tulla myymään kahvia vaan 

kahvipasseja. Kokeilu on tarkoitus aloittaa 28.10. Loppusyksyn kahvihinnan passiksi tulee viisi euroa. 

Kahvit voi ostaa jatkossa myös kulukorvauksilla. Arttu tulostaa kahvipassit.  

 

15. Valmennuskurssi  

Opettajaa ei ole vieläkään löydetty. Arttu tekee Ainolle valmiin rekrytointipohjan, jonka Aino laittaa 

alumniryhmään  



 

Arttu poistuu 16.08.  

 

16. Työelämä ja alumni 

a) Yhteistyötapahtuma SYY:n kanssa 

Tämän vuoden puolella on pidettävä yhteistapahtuma SYY:n kanssa. Kartoitetaan kouluttajaa SYY:ltä 

LinkedIn-pajaa varten.   

 

b) Alumnitapahtuma 25.11. 

Alumnit ovat varmistuneet. Alumnit ovat muun muassa CMI:ltä, ministeriöstä, Sitralta ja 

Maanpuolustuskorkeakoulusta. Virallinen osuus pidetään yliopistolla ja jatkoja varten on tarkoitus varata 

Telakan yläkerta.  

 

17. Kulttuuri 

a) FAIA + Ik 30.10. 

Kaljaa ja kv-politiikkaa FAIA:n kanssa Telakan yläkerrassa. Teemana on nuorten kansainvälinen 

ilmastoliikehdintä ja sen vaikutus politiikkaan. Vieraana juttelemassa aiheesta on Ellen Ojala. 

 

b) Excu Pyynikin Aikamatkoille 5.11. 

Kierros alkaa klo 17. Kierrätystaidepaja sijaitsee Pyynikin vanhan kulkutautisairaalan entisessä pesutuvassa. 

Mahdollisesta yhteislähdöstä ilmoitetaan lähempänä. Kierros on osallistujille ilmainen. Kierroksen vetäjälle 

viedään kahvipaketti, kauramaitoa ja keksejä, jotka kustantavat noin kymmenen euroa.  

 

c) IK menee balettiin 8.11. 

Jos saadaan kerättyä 36 hengen ryhmä, saadaan 15 prosentin alennus 35 euron lipusta. Myös interaktiolta on 

kysytty kiinnostusta.   

 

18. Koulutuspolitiikka 

a) Sivuaineinfo 

Pidetään infotilaisuus alustavasti tiistaina 29.10. klo 16. Pyydetään Tinja Huhtalaa kertomaan psykologiasta, 

Roosa Pekolaa viestinnästä, Nea-Sofia Filpusta kasvatustieteistä ja historiasta, Essi Salovaaraa ympäristö- ja 

aluepolitiikasta, Topias Koukkulaa tilastotieteistä, Riku Viitamäkeä julkisoikeudesta ja Juuso Eskonmaata 

JOO-opinnoista. Karoliina on myös lupautunut esittelemään sukupuolentutkimusta. Ostetaan pientä 

tarjoiltavaa tilaisuuteen.  

 

b) Harkkainfo 

Tilaisuus pidetään alustavasti torstaina 14.11. Emilia ja Aino järjestävät harkkainfon yhdessä. Pyydetään 

kertomaan harjoitteluistaan Milla Toivasta, Arttu Rintasta, Susanna Hyarttia, Yeti Kakkoa, Saku Pesosta ja 

Ville Tynkkystä.  

 

c) Valmistuvien sähköpostit 

On tullut pyyntö hiljattain valmistuneilta, että sähköpostit pysyisivät kauemmin toiminnassa kuin vain viikon 

valmistumisen jälkeen. Emilia lähestyy Johdon tai TREY:n kopoja asian tiimoilta. Mikäli tähän ei pystytä 

vaikuttamaan, pyydetään asiasta tiedottamaan näkyvämmin, sillä tiedotus on koettu heikkona.  

 

19. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys  

a) KV-sitsien palaute 

ESN FINT:iltä ja sitsaajilta on tullut palautetta, että teema ”represent your home country” ei ollut toimiva. 

Teeman koettiin tarjoavan stereotyyppisiä ja jopa rasistisia tilanteita. Jatkossa pyritään neutraalimpiin 

teemoihin. Sitseistä on saatu myös paljon positiivista palautetta.  

 

b) KV-tuutorien rekrytointi 

Haku aukeaa lokakuun lopussa, mutta yksityiskohdat ovat vielä epäselviä TREY:n uuden roolin vuoksi.   

  



20. Viestintä 

a) Hallituksen syksyn esittely 

Esittelyt ovat Instagramissa päivämäärillä 18.10-1.11.  

 

b) Lihaton lokakuu  

Kasvisreseptejä on jaettu joka keskiviikko.  

 

21.  Menneet tapahtumat  

a) Bussirundi 3.10. 

Osallistujia oli 110 ja osa myös muualta kuin Iltakoulusta. Pysyttiin hyvin aikataulussa ja saatiin todella 

positiivista palautetta. Maksumuistutusta laitettu menemään heille, jotka eivät ole vielä tapahtumaa 

maksaneet.  

 

b) Save File 8.10. 

Osallistujia oli viisi, tapahtuma koettiin hauskana.  

 

c) Merkkien ompeluilta 9.10. Oasiksessa 

Osallistujia oli noin 25 ja tarjolla oli virvokkeita sekä naposteltavaa.  

 

d) Approt 10.10. 

Hämeenkadun Approt 10.10. Yhteislähtöön osallistui reilut parikymmentä iltakoululaista. Jonot olivat 

melkoisen suuret mikä rikkoi yhtenäistä kiertämistä. Lippuja oli myyty 90 kappaletta Iltakoulun puolesta ja 

jatkot olivat Rannassa, missä artistina oli Spekti.  

 

e) Art Walk  

Tammerkosken Tampere 240-v taideteosten kierrosta vaihtareille ei järjestetty, koska kukaan ei 

ilmoittautunut. 

 

f) POP-päivät.  

Tapahtuman sitseillä oli laulettu kansanmurhalaulu, joka koettiin loukkaavana. Asiasta oli tullut 

lehtiartikkeli, missä asia esitettiin siinä kontekstissa, että kaikki sitseillä olevat opiskelijat olisivat 

hyväksyneet asian. Jatkoa varten eri ainejärjestöjen puheenjohtajat voisivat sopia sitsikäytännöistä, jotta 

kyseisiltä tapauksilta vältyttäisiin.  

 

22. Tulevat tapahtumat  

a) Wine tasting 21.10. 

Wine tasting klo 18 Winebridgessä. Ilmoittautuminen on nyt auki ja tapahtuma maksaa 15 euroa. 

Ilmoittautuneita tällä hetkellä kolmetoista.  

 

b) Beer pong 24.10. 

Perinteinen Beer Pong -turnaus Staabin, Interaktion ja Patinan kanssa Messukylän työväentalolla. Jatkot ovat 

kolmioilla. 40 joukkuetta on ilmoittautunut.  

 

c) Halloween 31.10. 

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

kierrätysravintola Roska. Punanaamiolta on saatu 200 euron sponssi. Staabilta ja Iltakoululta tulee boolia, 

Boomi hoitaa ruokatarjoilun.  

 

d) Tarja Halonen 7.11.  

Presidentti Tarja Halonen saapuu keskustelemaan ulkopolitiikasta. Tapahtuma pidetään Väinö Linna -salissa 

klo 15-16.30. Maria Ohisaloa on pyydetty kanssapuhujaksi. Samuel moderoi keskustelua ja Tarja Seppää on 

pyydetty keskustelun alustajaksi.  



  

e) Fuksien pikkujoulu 7.11. 

Haalarimerkki on tilattu ja teema täsmennetty. Doris on varattu klo 18 eteenpäin ja klo 19 aukeaa ovet.  

 

f) Lavatanssit 21.11.  

Lavatanssit Panoramassa. Lipunmyynti aukeaa perjantaina 4.11. Kide.appin kautta. Eventti laitetaan ulos 

ensi maanantaina.  

    

g) Yhteissitsit 28.11. 

Yhteissitsit Patinan ja Vostokin kanssa Messukylässä. 

 

h) Rexcu. 

Risteily on ke-pe 13.-15.11. Suurin osa Iltakoulun osallistujista on fukseja.  

 

i) Mahdollinen pikkujoulusauna 5.12. 

Haalarikastajaisten jälkeen selviää, paljonko rahaa on jäljellä tapahtumaa varten.  

 

j) HVK 

Hallituksenvaihtokonferenssi pidetään alustavasti 12.12. Tilana voisi toimia esimerkiksi Palokärjen mökki.  

 

23. Muut esille tulevat asiat 

Tilanvarausjärjestelmää varten pitää ilmoittaa vastuuhenkilöt. Ilmoitetaan Juulia Hietala, Samuel Jokela ja 

Emilia Kautto.  

 

Pyritään jakamaan pian ja tehokkaasti rahastonhoitajan tehtäviä.  

 

Jasmin poistuu 17.20.   

 

24. Seuraavan kokouksen ajankohta  

Seuraava kokous pidetään ma 28.11. klo 16.  

 

25. Kokouksen päättäminen  

Päätetään kokous klo 17.49.   

 

 

 

 

 

                               

Samuel Jokela, puheenjohtaja   Juulia Hietala, sihteeri 

 

 

                                   

Arttu Rintanen, pöytäkirjantarkastaja  Jasmin Rikkonen, pöytäkirjantarkastaja 

 


