
ILTAKOULU RY          PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 14/2020 
 
Paikka: Etäkokous Zoomissa 
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/68690313853?pwd=aW5ieklibDhHNkRtTG5LUTJxYjhmQT09 
Aika: sunnuntai 23.08.2020 kello 16.00 
 
Paikalla: 
Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja 
Nea Lundberg, sihteeri 
Anni Koivunen 
Cecilia Ingman 
Pihla Hakulinen 
Joakim Vigelius 
Vilma Lintunen 
Jenna Krakau 
 
Puhe- ja läsnäolo-oikeus: 
Joonas Savolainen, liittyi kokoukseen klo 16.07 
Juho Lankinen, liittyi kokoukseen klo 16.05 
 
1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous klo 16.03. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Vilma Lintunen ja Pihla Hakulinen 
 
Juho Lankinen liittyi kokoukseen klo 16.05 
 
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että poistetaan esityslistan kohdasta 10. Tulevat tapahtumat kohta b) 
Pubiryömintä. Hyväksytään ehdotus. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että lisätään esityslistan kohtaan 10. 
Tulevat tapahtumat kohdat i) Syksyn liikuntakokeilu, k) Hiiriviikkojen kulttuuritapahtuma, l) Iltakoulun xx-
bileet ja m) Syksyn muut tapahtumat. Hyväksytään ehdotus. Karoliina Vaakanainen ehdottaa, että lisätään 
esityslistan kohtaan 16. Varainhankinta kohdat a) Yhteistyöehdotukset, b) Haalarit, c) Haalarimerkit ja d) 
Muut Iltakoulun tuotteet. Hyväksytään ehdotus. Hyväksytään esityslista.  
 
Joonas Savolainen liittyi kokoukseen 16.07 
 
5. Ilmoitusasiat ja posti  
Tapahtumissa pidetään listaa osallistujista ja kaikista sairastapauksista infotaan eteenpäin. 
 
6. Talous  

a) Taloustilanne 
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 22 890,42 euroa.  
 

b) Laskut ja korvaukset 
Ei uusia laskuja tai korvauksia.  

 
7. Sähköiset päätökset 

a) Lauri Seppä ehdottaa 12.8. että ostetaan 31,8 euron edestä käsidesiä. Hyväksytään ehdotus. 
 



b) Lauri Seppä ehdottaa 13.8. että maksetaan 137,47 euroa Trivial Perseiden merkeistä. Hyväksytään 
ehdotus. 

 
c) Lauri Seppä ehdottaa 16.8. että ostetaan aj-tilaan maitoa ja kertakäyttökuppeja 10-15 eurolla. 

Hyväksytään ehdotus. 
 

d) Jenna Krakau ehdottaa 17.8. että tilataan Putin ”oispa vodkaa” haalarimerkkiä 200 kappaletta 
Merkkiseltä hintaan 180 euroa eli 0,90 euroa kappaleelta, koska kyseiset merkit ovat vähissä, ja 
jotta niitä pystytään myymään. Hyväksytään ehdotus. 
 

e) Jenna Krakau ehdottaa 17.8. että tilataan tuutorimerkkejä 100 kappaletta Merkkiseltä hintaan 
1,26€/kpl eli 126 eurolla yhteensä, sillä kyseiset merkit ovat vähissä. Hyväksytään ehdotus. 

 
f) Jenna Krakau ehdottaa 17.8. että tilataan sitsilaulukirjoja Eräsalon kirjapaino Oy:ltä 150 kappaletta. 

Hinta: 417 eur + alv 24%, A6, Wire-sidonta, Muovikannet + 128 sivua kansineen, 4/0 + 1/1, jotta 
meillä olisi tarpeeksi kirjoja uusille fukseille. Hyväksytään ehdotus. 

 
g) Pihla Hakulinen ehdottaa 18.8. että ostetaan tutustumisiltaan 80,15 eurolla naposteltavia ja juotavaa, 

jotta ei tule nälkä tai jano. Hyväksytään ehdotus. 
 

h) Lauri Seppä ehdottaa 19.8. että maksetaan 520 euroa Amos-klubin vuokraamisesta tutustumisiltaan 
15.8.2020. Hyväksytään ehdotus. 

 
i) Cecilia Ingman ehdottaa 22.8. että otetaan Spinni ry:ltä äänentoisto fuksisitseille hintaan 80 euroa, 

jotta toastien olisi helpompaa pitää järjestystä yllä eikä tarvitse huutaa. Hyväksytään ehdotus. 
 

8. Palaute hallitukselle 
Palautelomakkeeseen oli tullut toive erillisistä sähköpostilistoista valtio -ja kv-opin opiskelijoille, jotta 
opintoinfot kulkisivat paremmin perille. Kahta eri listaa olisi kuitenkin vaikea teknisesti toteuttaa, ja 
Politologit -lista on ainejärjestön, eikä tiedekunnan, ylläpitämä. Otetaan kuitenkin henkilökuntaan yhteyttä 
siitä, jos he pystyisivät koostamaan opintoinfot niin että vältyttäisiin ns. ”spämmiltä”. Politologit -lista ei ole 
virallinen opintojen infokanava, vaan listalla infotaan paljon pääainesuuntauksista riippumattomia asioita.  
 
Palautelomakkeeseen oli tullut toivomus siitä, että järjestettäisiin sitsit jossa ei esitettäisi paikkatoiveita 
ennakkoon. Tämä saattaisi toimia hyvin omana sitsiteemanaan. Hallitus on keskustellut paikkajärjestelyistä 
jo aikaisemmin keväällä. Mietitään sellaisten tapahtumien järjestämistä, joissa ihmiset pystyvät paremmin 
tutustumaan toisiinsa.  
 
9. Menneet tapahtumat 

a) 8.8. Piknik ja sauna 
Piknik ja sauna lauantaina 8.8. klo 14 alkaen Sorsapuistossa sekä Rauhaniemessä. Tapahtumaan 
osallistui n. 10 ihmistä, ja jatkoille Passioniin enemmän porukkaa. Saunaan ostettiin 10 x kortti. 
Tapahtuma oli onnistunut ja osallistujilla oli kivaa. 

b) 14.8. Epävirallinen tutustumisilta 
Epävirallinen tutustumisilta perjantaina 14.8. klo 17 alkaen Passionissa. Tapahtumaan osallistui n. 
40 henkilöä ja myös vanhempia opiskelijoita. Osallistujat viihtyivät ja Passion toimi paikkana 
hyvin. 

c) 15.8. Hiiriviikkojen tutustumisilta 
Hiiriviikkojen tutustumisilta 15.8. klo 17 alkaen Amos-klubilla. Tapahtumaan osallistui n. 50 
henkilöä ja tapahtuman jatkot olivat Kaijakassa. Tapahtuma oli onnistunut, vaikka jatkoille 
jouduttiin jonottamaan kauan. Amos-klubin avaimet on palautettu. 

d) 17.8. Kaupunkikierros 
Kaupunkikierros maanantaina 17.8. klo 18.30 alkaen. Tapahtumaan osallistui n. 30 henkilöä. 
Tapahtumassa kierrettiin opiskelijalle oleellisimmat paikat Tampereella kolmessa eri ryhmässä. 
Tapahtuma oli tänä vuonna epävirallisempi, mutta onnistunut.  



e) 18.8. Amazing Race 
Amazing Race tiistaina 18.8. klo 16 alkaen. Tapahtumaan osallistui yhteensä n. 70 henkilöä ja eri 
järjestöjen rasteja oli 8. Tapahtuman jatkopaikkoina toimivat Kumma ja Doris. Tapahtuman 
järjestelyt olivat onnistuneet ja kaikilla vaikutti olevan hauskaa.  

f) 19.8. Piknik 
Piknik keskiviikkona 19.8. klo 16 alkaen Sorsapuistossa. Tapahtumaan osallistui n. 30 henkilöä. 
Piknikillä pelattiin pihapelejä ja tapahtuma meni rennoissa tunnelmissa.  

g) 20.8. Harkka-approt 
Harkka-approt torstaina 20.8. klo 16 alkaen. Lähtö tapahtui Pinni An edestä. Tapahtumaan osallistui 
n. 40 henkilöä ja rasteja oli 8. Jatkot olivat Doriksessa. Tapahtuma ja kaikki rastit olivat 
onnistuneita. 
 

10. Tulevat tapahtumat 
a) 24.8. Rantapäivä 

Rantapäivä on maanantaina 24.8. klo 16.30 alkaen Pyynikin uimarannalla. Yhteislähtö tapahtuu 
keskustorilta. Tapahtumassa on tarkoitus pelata pihapelejä ja viettää aikaa rennosti. 
Tapahtumakonseptia muokataan sään mukaan.  

b) 27.8. Fuksimökki 
Fuksimökki on torstaina 27.8. Lähtö mökille tapahtuu klo 11.30 Tampere-talon edestä ja takaisin 
mökiltä lähdetään klo 20.30. Mökin ja bussin varaukset on varmistettu, mutta Bosalta ei olla vielä 
saatu varmistusta. Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa maanantaina klo 12. Mökin tarkan hinnan 
määrittää osallistujamäärä.  

c) 28.8. Maistereiden huurteinen seikkailu 
Maistereiden huurteinen seikkailu on perjantaina 28.8. klo 17 alkaen. Lähtöpaikkana toimii Bar 
Passion. Kaikkiin baareihin on otettu yhteyttä etukäteen. Tapahtuma on suunnattu 
maisteriopiskelijoille, mutta avoin kaikille.  

d) 31.8. Metsäretki 
Metsäretki on maanantaina 31.8. klo 14 alkaen Hervannan Suolijärvellä. Yhteislähtö tapahtuu 
keskustorilta ja matka Hervantaan taittuu bussilla. Tarkoituksena on kiertää Suolijärven luontopolku, 
ja kierroksen jälkeen paikalle voi jäädä syömään ja uimaan.   

e) 1.9. Challenge accepted 
Challenge Accepted on tiistaina klo 17 alkaen. Lähtö tapahtuu Pinni An edestä. Tapahtuman 
ilmoittautuminen avautuu myöhemmin. Tapahtuman välietkoilupaikka on valittu ja tapahtuman 
viralliset jatkot ovat Doriksessa.  

f) 3.9. Trivial Perseet 
Trivial Perseet on torstaina 3.9. klo 18 alkaen Sorsapuistossa. Tapahtuma on yhteistyössä 
Interaktion, Teeman ja Biopsin kanssa. Lipunmyynti tapahtui Kide appissa ja Iltakoulun 
lippukiintiössä oli 35 lippua. Lipunmyynnissä oli ongelmia ja lippuja tulee myyntiin vielä 
myöhemmin. Lipun hinta on 3 euroa. Tapahtuman jatkot ovat Sneakyssä. 

g) 6.9. Lautapeli-ilta 
Lautapeli-ilta on sunnuntaina 6.9. klo 17 alkaen. Tapahtumapaikka on vaihtunut ja nyt 
tapahtumakonseptia mietitään uudelleen. Voi olla, että tapahtuma siirretään ulos. 

h) 8.9. Syyslove 
Syyslove on tiistaina 8.9. klo 22 alkaen Heidi´s Bier Barissa. Tapahtuma on yhteistyössä Staabin 
kanssa. Tapahtuman lipunmyynti alkaa 1.9. Kide appissa, ja lipun hinta on 5 euroa. 

i) 15.9. Syyskuun liikuntakokeilu 
Syksyn ensimmäinen liikuntakokeilu on alustavasti tiistaina 15.9. ja lajina on pesäpallo.  

j) 17.9. Fuksisitsit 
Fuksisitsit pidetään torstaina 17.9. klo 18 alkaen Hatanpään soutupaviljongilla. Teemana toimii 
Wabu 2020. Tapahtuma on julkaistu ja lipunmyynti alkaa 3.9. Kide appissa. Sitseille myydään 
vähemmän paikkoja kuin yleensä. Tapahtuma kustantaa 15-17 euroa. Biopsi on tulossa 
henkilökunnaksi, ja hallitus sekä tuutorit auttavat tapahtuman järjestelyissä.  

k) Hiiriviikkojen kulttuuritapahtuma 
Hiiriviikkojen kulttuuritapahtuma on keskiviikkona 26.8. Ajatuksena on mennä Hervannassa 
sijaitsevaan Poliisimuseoon, mikäli saadaan tarpeeksi osallistujia. 



l) Iltakoulun xx-bileet pidetään torstaina 10.9. klo 16 alkaen. Tapahtuma on korvaa Pubiryöminnän ja 
tarkempaa tietoa tapahtumasta saadaan myöhemmin.   

m) Muut syksyn tapahtumat 
 

i. Kotimaan excu. 
ii. Konfliktinratkaisusimulaatio. 

iii. Johtajuussymposium 9.9. 
iv. Politiikan tutkimuksen lukuvuoden avajaisseminaari 24.9. 
v. Bussirundi 24.9. 

vi. Tapahtuma Johdon ajn kanssa 27.9. 
vii. Hämeenkadun Approt 15.10. 

viii. Marrasjuhlat 6.11. 
ix. Sillis 7.11. 
x. Rexcu 11.-13.11. 

xi. Poikkitieteellinen Beerpong-turnaus 19.11. 
xii. Fuksien pikkujoulut. 

 
Kalenteriin on lisätty tapahtuma Johdon ainejärjestöjen kanssa. Tapahtuma on alustavasti 27.9. ja sen 
on tarkoituksena olla vappuetkoja korvaava tapahtuma.  

 
11. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 
Tämänhetkisen tilanteen huomioiden hiiriviikot ovat sujuneet hyvin. Tapahtumissa listataan kaikki 
osallistujat ja mahdollisista sairastapauksista infotaan tapahtumiin osallistuneille.  
 
12. Koulutuspolitiikka 
Halloped-haku on auki. Jaossa paikkoja yliopiston päättäviin elimiin, tiedekuntaneuvostosta konsistoriin. 
Haku auki 13.9. asti. Asiasta on tiedotettu Politologit -listalla ja mainostetaan hausta vielä somessa 
lähempänä hakuajan päättymistä. Kannustetaan iltakoululaisia hakemaan. Asiaa arvioidaan TREYn toiminta-
avustuksessa yhtenä osana. 
 
13. Työelämä ja alumni 

a) Syksyn tapahtumat 
Järjestetään syksyn kotimaan excu mahdollisesti etänä, jos fyysisiä vierailuja ei ole mahdollista 
toteuttaa. Keväällä oli alumnien kanssa puhetta syksyllä järjestettävästä alumnitapaamisesta, mutta 
asiasta ei ole tullut uuta infoa. Otetaan alumneihin yhteyttä asiasta. Työelämäaiheinen tapahtuma 
järjestetään alustavasti loka-marraskuussa.  

b) Ulkomaan excu 2021 
Brysselin päässä selvitetään excun ajankohtaa, ja ottavat yhteyttä syksyllä.  

 
14. Liikunta 
Syksyn ensimmäisen liikuntakokeilun alustava päivämäärä on 15.9. Sarjapelejä pelataan syksyllä, ja tulevana 
tiistaina on mahdollista mennä pelaamaan jalkapalloa Kiovanpuistoon. 
 
15. Kulttuuri 
Bussirundin reittiä ja jatkopaikkaa mietitään. Myös Viiniä sohvalla -tapahtuma pyritään järjestämään 
syksyllä. Molempiin tapahtumiin otetaan kehitysehdotuksia vastaan.  
 
16. Varainhankinta 

a) Yhteistyöehdotukset 
Kide app on ottanut yhteyttä mahdollisesta isommasta yhteistyöstä, mihin kuuluu esimerkiksi 
jäsenrekisterin siirtäminen Kide appiin. Jäsenrekisterin siirtäminen olisi tällä hetkellä liian 
vaivalloista, mutta infotaan ensi vuoden hallitusta tästä mahdollisuudesta. PAM lähetti myös 
sähköpostia yhteistyömahdollisuudesta, mutta Iltakoulu tekee yhteistyötä jo YKAn kanssa.  

b) Haalarit 
Kaikki fuksit ovat valinneet puoluemainokselliset haalarit. Tilaus tehdään ensiviikolla.   



c) Haalarimerkit 
Haalarimerkkejä on tilattu lisää. Uusia ehdotuksia haalarimerkeistä on tullut haalarimerkki-
idealomakkeeseen. Tehdään uusista ehdotuksista äänestys Iltakoululla on asiaa -ryhmässä, jonka 
jälkeen uusien merkkien tilauksesta päätetään. 

d) Muut Iltakoulun tuotteet 
Laulukirjoja on tilattu lisää. Haalari vyön mallikappale on tehty ja se lähetetään meille testattavaksi. 
Tämän jälkeen vöiden tilauksesta tehdään päätös. 
 

17. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 
Ei uutta asiaa. 
 
18. Viestintä 
Ollaan tiedotuksessa tarkkoina yksityiskohtien kanssa.  
 
19. Ympäristö ja sosiaalipolitiikka 
Ideoita ympäristösektorin kehittämiseen otetaan vastaan.  
 
20. Ainejärjestötila 
Aj-tilasta haetaan vanha tietokone pois, ja tiedustellaan mistä saadaan uusi hankittua. Päivystäjiä pitää 
muistuttaa siitä, että yliopiston ohjeiden mukaan aj-tilassa vierailevista tulee pitää nimilistaa.  
 
21. Marrasjuhla 
 Marrasjuhlapalaverin päivämäärä pyritään lyömään lukkoon.  
 
22. Puheenjohtajan tilannekatsaus 
POP-päivistä on vastattu. TREYn alaiset puheenjohtajat järjestävät tapahtuman syksyllä. 
 
23. Muut esille tulevat asiat 
Ei asiaa. 
 
24. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraavan kokouksen ajankohdasta tehdään Doodle.  
 
25. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 17.43. 
 
 
 
 
                               

Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja   Nea Lundberg, sihteeri 

 

 

                                   

Vilma Lintunen, pöytäkirjantarkastaja  Pihla Hakulinen, pöytäkirjantarkastaja 

 


