
ILTAKOULU RY          PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 13/2020 
 
Paikka: Etäkokous Zoomissa 
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/61722338125?pwd=aHREOU9TRXdhRmw2UXBqZlZOTGpKZz09 
Aika: lauantai 06.08.2020 kello 19.00 
 
Paikalla: 
Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja 
Nea Lundberg, sihteeri 
Iina Vahteri 
Lauri Seppä 
Anni Koivunen 
Cecilia Ingman 
Santeri Iivonen 
Pihla Hakulinen 
Joakim Vigelius 
Vilma Lintunen 
Jenna Krakau 
 
1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous klo 19.00. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Joakim Vigelius ja Iina Vahteri. 
 
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Lisätään kohtaan 18. Viestintä kohdat a) fuksiviikkojen viestintä, b) viikkotiedotteet ja c) koronaviestintä. 
Lisätään kohta 9. Jäsenasiat. Hyväksytään esityslista. 
 
5. Ilmoitusasiat ja posti  
TREYn järjestölistalle tuli sähköpostia syksyn koronaohjeista sekä vapputapahtumista. 
 
6. Talous  

a) Taloustilanne 
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 21 063,68 euroa.  
 

b) Laskut ja korvaukset 
Ei uusia laskuja tai korvauksia. Iltakoululle on avattu tili verkkolaskut.fi palveluun. Palvelu maksaa 
0.8 euroa jokaista laskua kohden. Palvelun käyttäminen tulee kustantamaan vähemmän, kuin mitä 
alun perin ennakoitiin.  

 
7. Sähköiset päätökset 

a) Lauri Seppä ehdottaa 13.7. että avataan tili verkkolaskut.fi palveluun, koska aikaisemmin käyttöön 
otettu Netlasku ei sovellu käyttöömme. Palvelun käyttö maksaa 0.80 euroa per lasku. Palvelu tulee 
maksamaan meille tämän vuoden aikana arviolta 8 tai 8.80 euroa tämän hetkisillä laskutustiedoilla. 
Hyväksytään ehdotus. 
 

b) Jenna Krakau ehdottaa 15.7. että laitetaan opiskelijahaalarit.fi:lle alustava haalaritilaus sähköpostilla, 
että tilattaisiin noin 45-55 kappaletta haalareita. Viime vuonna haalarit maksoivat 3237,20 euroa, ja 
tulee maksamaan suunnilleen saman verran myös tänä vuonna. Hyväksytään ehdotus. 
 



 
c) Cecilia Ingman ehdottaa 21.7. että tilataan 150 kappaletta TrivialPerseet merkkejä tapahtumaa varten 

hintaan 127 euroa. Merkeistä on maksettu jo keväällä 62 euroa ja tilaus on ajateltu kustantaa 
tapahtuman tuotoilla. Hyväksytään ehdotus. 
 

d) Cecilia Ingman ehdottaa 23.7. että ostetaan 2-4 kappaletta 10 kerran kortteja Rauhaniemeen hintaan 
40€/kpl elokuun ekojen saunaa varten riippuen siitä paljonko saunalle lähtijöitä on. Saunominen 
tapahtuisi siis IKn piikkiin, koska mökkireissua ei saatu järjestettyä. Hyväksytään ehdotus. 

 
e) Vilma Lintunen ehdottaa 4.8. että varataan YTHS-sauna pubiryöminnän jatkopaikaksi tiistaille 25.8. 

Sauna varataan, sillä jatkopaikka tarvitaan, ja vaihtoehtoja on vähän sekä esimerkiksi Rajaportin 
sauna maksaa liikaa tiistaisin. Iltakoulun osuus saunavuokrasta on 120 euroa, joka menee 
kulttuuribudjetista. Hyväksytään ehdotus 
 

8. Palaute hallitukselle 
Ei uusia palautteita. 
 
9. Jäsenasiat 
Viime kevätkokouksessa hyväksyttiin muutokset jäsenrekisteriin. Syksystä alkaen uudet opiskelijat liittyvät 
Iltakoulun jäseneksi lomakkeella. Lomakkeen täyttäneille lähetetään sähköpostilla maksuohjeet, ja 
jäsenmaksu tulee maksaa Iltakoulun tilille 30 päivän sisällä lomakkeen täyttämisestä. Uudet jäsenet 
hyväksytään Iltakoulun jäseniksi hallituksen kokouksessa. Kehotetaan uusia opiskelijoita maksamaan 
jäsenmaksu Iltakoulun tilille kuun alussa, jotta eräpäiviä pystytään tehokkaammin valvomaan. 
Tietosuojaseloste päivitetään nettisivuille ennen seuraava syyskokousta.  
 
10. Menneet tapahtumat 
Ei menneitä tapahtumia. 
 
11. Tulevat tapahtumat 

a) Piknik ja sauna 8.8. 
Piknikille ja saunalle mennään lauantaina 8.8. klo 14 alkaen. Saunalle on tällä hetkellä ilmoittautunut 
5 henkilöä. Tapahtumapaikkoina toimii Sorsapuisto sekä Rauhaniemen kansankylpylä. Sauna on 
osallistujille ilmainen. Tapahtuman ennakkoilmoittautuminen on vielä auki ja tapahtuman 
kuvaukseen on lisätty koronaohjeistus yliopiston ohjeiden mukaan.  
 

b) Hiiriviikot 
i. 14.8. Epävirallinen tutustumisilta klo 17 Bar Passionissa. 

ii. 15.8. Hiiriviikkojen tutustumisilta klo 17 Amos-klubilla. 
iii. 17.8. Kaupunkikierros klo 18.30 lähtöpaikkana Pinni A. 
iv. 18.8. Amazing race klo 16.45 lähtöpaikkana Pinni A. 
v. 19.8. Piknik klo 18 Sorsapuistossa. 

vi. 20.8. Harkka-appro klo 16 lähtöpaikkana Pinni A. 
vii. 24.8. Rantapäivä klo 16 Pyynikin uimarannalla. 

viii. 27.8. Fuksimökki klo 11.30-20 lähtö Tampere-talon edestä. 
ix. 28.8. Maistereiden huurteinen seikkailu klo 18. 
x. 31.8. Metsäretki klo 18 Suolijärvellä. 

xi. 1.9. Challenge Accepted klo 17 lähtöpaikkana Pinni A. 
xii. 6.9. Lautapeli-ilta klo 17 Tammelassa. 

xiii. 17.9. Fuksisitsit klo 18-23 Hatanpään soutupaviljongilla. Yeti Kakko ja Jarkko Oksanen 
toimivat toastmastereina ja teemana toimii Wabu2020. 
 
Kampuskierrokset pidetään HOPS-tapaamisten jälkeen tiistaina ja keskiviikkona. 
Yhteistyösopimuksia tulee hyödyntää tapahtumien jatkopaikkoina, ja paikkoihin tulee olla 
erikseen yhteydessä. Otetaan yhteyttä myös yhteistyökumppaneihin sopimusten ehtojen 



täyttymisestä. Tapahtumia päivitetään tasaiseen tahtiin Facebookissa ja tapahtumiin tehdään 
vielä englannin kieliset käännökset.  

c) Vapputapahtumat 
i. 25.8. Pubiryömintä yhdessä IAn kanssa. Jatkopaikkana on mahdollisesti Doris tai Kaijakka. 

ii. 3.9. Trivial Perseet. Tapahtuma on julkaistu Facebookissa. Ilmoittautumisesta tulee lisää 
tietoa myöhemmin. 

iii. 8.9. Syysloven tapahtumapaikkana toimii Heidi´s.  
iv. 10.9. Särkänmärkä on peruttu. 
v. Vappupiknikin järjestämistä mietitään.  

 
d) Muut syksyn tapahtumat 

i.  Kotimaan excu syyskuussa. 
ii.  Konfliktinratkaisusimulaatio siirtyy lokakuulle.  

iii.  Bussirundi 24.9. 
iv.  Hämeenkadun Appro 15.10. 
v.  Marrasjuhlat 6.11. 

vi.  Sillis 7.11. 
vii.  Rexcu 11.-13.11. 

viii.  Poikkitieteellinen Beerpong-turnaus 19.11. 
ix.  Fuksien pikkujoulut. 

 
12. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 
Fuksien yhteystiedot on saatu ja fuksikirjeet on lähetetty. Kielten lähtötasotesteihin ilmoittautuminen on 
aiheuttanut ongelmia. Tehdään fukseille infopaketti ensimmäisenä vuonna otettavista kursseista. Kevään 
tapahtumapalaverissa mietittiin tapahtumat, jotka on syksyllä mahdollista toteuttaa etänä.  
 
Tapahtumien tukihenkilöt varmistetaan vielä. Ollaan yhteydessä TREY:hyn sekä asianajajatoimistoon 
sääntömuutoksen osalta. TREYn koulutus häirintätapauksiin puuttumisesta siirretään myöhemmäksi 
syksyyn. Syksyllä järjestetään jäsenistölle avoimia keskusteluiltoja yhdenvertaisuudesta sekä 
sääntömuutoksista. 
 
13. Koulutuspolitiikka 
Koposektorilla ollut kesällä suhteellisen hiljaista. Muutamia kysymyksiä on tullut opiskelijoilta koskien 
ilmoittautumisia, järjestelmämigraatiota ja opintojen rakennetta. Koulutuksen ohjausryhmiä järjestetään jo 
elokuussa. Suunnitteluryhmän kokous on 24.8. klo 14 ja kokouksen aiheena on ops-työ syksyllä sekä 
valintaperusteet. Opiskelijoilta oli tullut pyyntö tietopaketista, joka sisältäisi tietoa maisterivaiheeseen 
siirtymisestä. Tutorkoulutuksissa voisi tulevaisuudessa keskustella enemmän maisterifuksien integroimisesta 
Iltakouluun. Opiskelijalla oli kesällä ongelmia siirtohaun kanssa. Laitetaan palautetta tiedekunnalle asiasta.   
 
14. Työelämä ja alumni 

a) Kotimaan excu  
Excun alustava ajankohta on syyskuussa ja kohteisiin ollaan elokuun aikana yhteydessä. Ajatuksena 
oli pitää samat excukohteet kuin keväällä, mutta mietitään myös vaihtoehtoisia kohteita.  

b) Ulkomaan excu 2021 
Asiasta ei uutta tietoa. Työelämäaiheinen tapahtuma järjestetään syksyn aikana. 

 
15. Liikunta 
Elo/syyskuussa liikuntakokeiluna on pesäpallo ja välineitä kysellään Mahdilta. 
 
16. Kulttuuri 
Pubiryömintä on tapahtumassa vappuviikoilla. Kulttuurikatsaus tulee syyskuussa. 
 
 



17. Varainhankinta 
Yhteistyösopimuksia pitää hyödyntää syksyn tapahtumissa. Myös SYYn yhteistyösopimuksen ehdot tulee 
täyttää syksyn aikana. Eri sektorit sopivat asiasta keskenään, jonka jälkeen yhteistyökumppaneihin otetaan 
yhteyttä. Muutamalta haalarimainoksen ostajalta puuttuu vielä kuva mainoksesta. Haalareissa on vielä pari 
paikkaa vapaana ostettavaksi. Laitetaan fuksiryhmään lomake haalarisponsoreista. Alustava haalaritilaus on 
tehty, mutta tilauksesta ei ole kuulunut varmistusta. Pitää sopia päivämäärä, jolloin fuksit sovittavat 
haalareita, jotta sovitushaalarit voidaan tilata.   
 
18. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 
Vaihto-oppilaita ei saavu, eikä iltakoululaisia toimi tutoreina muihin ainejärjestöihin saapuville 
kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille. LFC linjan ainejärjestö Complexia autetaan yhdessä KV-tiimin 
kanssa, mikäli he apua tarvitsevat. 
 
19. Viestintä 

a) Fuksiviikkojen viestintä 
Toivotaan hallituksen auttavan viestinnässä fuksiviikoilla, varsinkin Instagramin kanssa.  

b) Viikkotiedotteet 
Ensimmäinen viikkotiedote lähtee ensi sunnuntaina. Sisällytetään koronaohjeet viikkotiedotteeseen.  

c) Koronaviestintä 
Tapahtumiin on lisätty koronaohjeet. Hallitus seuraa aktiivisesti koronatilanteen päivittymistä, ja 
tilanteeseen reagoidaan tarpeen tullen. Infotaan jäsenistölle ohjeet tapahtumista ja aj-tilasta. Hallitus 
on huomioinut ajankohtaisen koronatilanteen toiminnassaan.  
 
Harkkaesittelyt sujuivat kesän ajalta hyvin. 
 

20. Ympäristö ja sosiaalipolitiikka 
Syksyllä pyritään kierrättämään Iltakoulun tapahtumissa.  
 
21. Ainejärjestötila 

a) Aukioloajat ja päivystys 
Yliopiston ohjeissa mainitaan, että yliopiston tiloissa tulee syksyllä toteuttaa hygieniaohjeita sekä 
kahden metrin turvavälejä. Aj-tilaan mahtuu näiden ohjeiden valossa vain 4 henkilöä 
samanaikaisesti. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että aj-tila on syksyllä auki kaksi kertaa viikossa, 
maanantaisin ja keskiviikkoisin, klo 12-14 välisenä aikana. Hyväksytään ehdotus. Aj-tilassa voi 
näinä aikoina ostaa Iltakoulun oheistuotteita sekä kahvia mukaan, mutta tilaan ei jäädä asioinnin 
jälkeen hengaamaan.   

b) Kahvipassi 
Alku syksystä kahvia voi ostaa aj-tilasta mukaan kertakäyttöisiin pahvimukeihin. Kahvi maksetaan 
käteisellä ja mielellään tasarahalla aj-tilassa sijaitsevaan käteiskassaan. Kahvikupin hinta päivitetään 
ennen päivystyksen alkua. Kahvipassin mahdollisuutta mietitään myöhemmin.  

 
22. Marrasjuhla 
Catering tarjous on hyväksytty keväällä, mutta sopimus on vielä allekirjoittamatta. Sisällytetään 
sopimukseen kohta juhlien mahdollisesta peruuntumisesta niin, että jos niin käy siitä ei koidu kuluja 
Iltakoululle. Iltakoululainen on ilmaissut kiinnostuksensa juhlissa esiintymiseen. Mikäli Marrasjuhlissa 
halutaan palkita jäseniä, niin tehdään jäsenistölle kysely asiasta.  
 
23. Puheenjohtajan tilannekatsaus 
Syksyllä järjestetään ainakin kaksi jäsenistölle avointa keskusteluiltaa, jotka kulkevat nimellä Iltakoulu 
keskustelee. Hyödynnetään syksylläkin TREY:tä, esimerkiksi keskustelutilaisuuksissa. FAIA:lta on tullut 
kyselyä siitä, että jos Iltakoulu tulevaisuudessa toimisi FAIAn alaisuudessa Politeia Networkissa. Karoliina 
Vaakanainen ehdottaa, että Iltakoulu ry toimii vastedes FAIAn alaisuudessa Politeia Networkissa, sillä FAIA 
on valtakunnallinen järjestö. Hyväksytään ehdotus. Vuoden toinen kvartaalikatsaus pidetään ensi viikolla. 
  
 



24. Muut esille tulevat asiat 
Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että hankitaan isoja käsidesipulloja Iltakoulun tapahtumiin sekä 
ainejärjestötilaan. Hyväksytään ehdotus. 
 
25. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraavan kokouksen ajankohta on alustavasti sunnuntai 23.8. klo 16 alkaen. 
 
26. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 21.17. 
 
 
 
 
                               

Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja   Nea Lundberg, sihteeri 

 

 

                                   

Joakim Vigelius, pöytäkirjantarkastaja  Iina Vahteri, pöytäkirjantarkastaja 

 


