
ILTAKOULU RY          PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 4/2020 
 
Paikka: Pinni A Ylävitonen 
Aika: maanantai 17.2.2020 kello 09.00 
 
Paikalla: 
Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja 
Nea Lundberg, sihteeri 
Iina Vahteri 
Lauri Seppä 
Anni Koivunen 
Cecilia Ingman 
Santeri Iivonen 
Pihla Hakulinen  
Vilma Lintunen 
Tiia Saltiola 
Joakim Vigelius 
 
1. Kokouksen avaaminen  
Avataan kokous klo 09.16 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Iina Vahteri ja Lauri Seppä. 
 
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Lisätään kohtaan 16. Työelämä ja alumni, kohta b) kevään kotimaan excu. Hyväksytään esityslista. 
 
5. Ilmoitusasiat ja posti  
Indecs ry:n on lähettänyt Iltakoululle vuosijuhlakutsun. Päätetään, että juhliin osallistuvat Cecilia ja Vilma. 
Puheenjohtajat on kutsuttu lukiolaisille tarkoitettuun politiikan tutkimuksen esittelytapahtumaan. 
Hallituksesta osa lähtee myös tapahtumaan mukaan.  
 
6. Talous  

a) Taloustilanne 
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 15 637,43 euroa. 
 

b) Laskut ja korvaukset 
Lauri Seppä ehdottaa, että maksetaan Iina Vahterille 40 euroa vujukorvauksia. Hyväksytään 
ehdotus. 
 

c) Mobilepay 
Hakemus on mennyt läpi ja Iltakoululla on nyt virallisesti Mobilepay. Odotetaan kuitenkin, että 
sieltä lähetetään meille tarvikkeita ennen kuin otetaan se käyttöön. 
 

7. Sähköiset päätökset 
a) Lauri Seppä ehdottaa 3.2. että maksetaan Lotta Ketolalle 15,95 euroa kuulakärkikynistä ja 

kirjekuorista vujuille. Hyväksytään ehdotus. 
 

b) Lauri Seppä ehdottaa 4.2. että maksetaan Samuli Lähteenmaalle 2,5 euroa kyykkäsetin vuokrasta. 
Hyväksytään ehdotus. 

 



c) Jenna Krakau ehdottaa 4.2. että solmitaan Kaijakan kanssa yhteistyösopimus. Hyväksytään ehdotus. 
 

d) Jenna Krakau ehdottaa 4.2. että solmitaan Bonker Moodcourtin kanssa yhteistyösopimus. 
Hyväksytään ehdotus. 
 

e) Jenna Krakau ehdottaa 4.2. että solmitaan Aloha Ramenin ja Maja/talon kanssa yhteistyösopimus. 
Hyväksytään ehdotus. 

 
f) Cecilia Ingman ehdottaa 5.2. että ostetaan saunalle naposteltavia 30 eurolla. Hyväksytään ehdotus. 

 
g) Jenna Krakau ehdottaa 6.2. että hyväksytään YKA:n ehdottama sopimus. Hyväksytään ehdotus 

 
h) Lauri Seppä ehdottaa 7.2. että maksetaan Santeri Iivoselle 25,75 euroa saunaillan herkuista. 

Hyväksytään ehdotus. 
 

i) Pihla Hakulinen ehdottaa 12.2. että vuokrataan Amos-klubi 15.8. fuksien tutustumisiltaan hintaan 
520 euroa. Hyväksytään ehdotus 

 
j) Lauri Seppä ehdottaa 12.2. että maksetaan Lauri Sepälle 30,62 euroa kaverisitseille ostetuista 

siidereistä, ja 40 euron korvaus osallistumisesta Managerin vujuille. Hyväksytään ehdotukset. 
 

k) Vilma Lintunen ehdottaa 12.2. että varataan YTHS-sauna 21.4. hintaan 110 euroa. Hyväksytään 
ehdotus. 

 
l) Lauri Seppä ehdottaa 12.2. että maksetaan Nea Lundbergille 12,95 euroa pullatiistain tarvikkeista, ja 

10,52 euroa maidosta aj-tilaan. Hyväksytään ehdotukset. 
 
8. Palaute hallitukselle 
Linkedin 
Tällä hetkellä Iltakoulun profiilia ei pysty lisäämään oman profiilin vapaaehtoistyökokemusosioon kunnolla. 
Yritetään korjata asia. 
 
Kaverisitsit 
Tullut kaksi eri palautetta kaverisitseistä. Molemmissa kiiteltiin tapahtumasta ja kerrottiin, että tapahtuma oli 
onnistunut, vaikka meno yltyi ajoittain vauhdikkaaksi.  
 
Kirjoitusvirheet hallituksen viestinnässä 
Hallituksen viestinnässä on ollut palautteen antajan mukaan paljon kirjoitus- ja yhdyssanavirheitä. Myös 
saman päivän aikana, samalta henkilöltä tulevat sähköpostit voisi tulevaisuudessa tiivistää yhteen viestiin. 
Hallitus kiinnittää tähän huomiota tulevaisuudessa. 
 
Saamelaisten kansallispäivä 
Saamelaisten kansallispäivästä oli tullut palautetta. Instagram storyssä mainittu ILO-169 -sopimus ei ollut 
palautteen antajan mielestä poliittisesti neutraalia. Hallitus kiinnittää viestinnässään tähän huomiota. 
 
Maisteritapahtumat 
Toivottu lisää maisteritapahtumia. Hallitus ideoi eri maisteritapahtumia, joista ensimmäinen tapahtuu 
maaliskuussa. 
 
9. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 

a) Yhdenvertaisuuspalaverin kooste 
Yhdenvertaisuuspalaveri meni hyvin. Paikalla oli suurin osa hallituksesta ja yksi jäsenistön edustaja. 
Slackiin on koostettu luonnos häirintätapausmenettelystä. Jokainen hallituksen jäsen lukee sen läpi, 
jonka jälkeen se lähetetään lakitoimistoon tarkistettavaksi. Yhdenvertaisuussuunnitelmaa 
täydennetään niin, että siihen tulee maininta erillisestä häirintätapausmenettelystä. Hallitus tekee 



esityksen kevätkokoukseen yhdenvertaisuussuunnitelman muutoksesta. Häirintätapausten 
menettelyyn on luotu kehikko. 
 

b) Tutorhaku 
Tutorhaku on päättynyt, ja hakijoita oli yhteensä 27, joista 4 haki maisteritutoreiksi. Maanantaina 
17.2. tutorvastaava saa kaikkien hakijoiden hakulomakkeet ja tutorvastaava- ja toimihenkilö lukevat 
ne läpi ja tekevät päätökset. Puheenjohtaja kehottaa luomaan tietyt kriteerit siihen, miten tutorit 
valitaan. Tällöin kysymyksiin tutorvallinnoista on helpompi vastata. Valitaan minimissään 16 tutoria 
ja 3 maisteritutoria.  
 

c) Toinen yhdenvertaisuuspalaveri 
Toinen yhdenvertaisuuspalaveri pidetään tiistaina 25.2. klo 13-15. Hiotaan siellä loppuun esitys 
häirintätapausmenettelystä. 

 
10. Koulutuspolitiikka 

a) Nettisivujen päivittäminen 
Iltakoulun nettisivuilla on vanhaa tietoa. Päivitetään sinne kohta, opintoneuvonta, mihin tiivistettään 
opintokoordinaattoreiden yhteystiedot.  
 

b) Koulutuksen suunnitteluryhmän terveiset 
Koulutuksen suunnitteluryhmä kokousti reilu viikko sitten. Kokouksessa käytiin läpi 
opetussuunnitelmat vuosille 2020-2021 sekä vuosille 2021-2024. Vuoden 2020-2021 kurssit tulevat 
opiskelijoille näkyviin kesäkuun alussa. Vuosien 2021-2024 opetussuunnitelman tekeminen 
aloitetaan aikaisintaan maaliskuussa. Yliopistolta ei ole tullut tämän tekemiseen ohjeita. Yliopistolla 
on tulosneuvottelut käynnissä. Tavoite vuosille 2021-2024 on vuosittain 2300 valmistunutta 
yhteiskuntatieteiden kandidaattia. Nykyisin vuosittain valmistuu noin 1700. Yliopistolla on 
käynnissä vaihtokohteiden sopimusneuvottelut. Tampereen yliopistolla ei ole tarjota tarpeeksi 
mielekkäitä kursseja englannin kielellä vaihto-opiskelijoille. Voi siis olla, että osa vaihtokohteista ei 
enää ota opiskelijoita Tampereen yliopistosta. Digihankkeilla on käynnissä uusi rahoituskierros, josta 
voitaisiin saada rahoitusta. 
 

c) Kopotapahtumat 
Kopo on tavannut muita Johdon ainejärjestön kopoja, ja he ovat yhdessä miettineet erilaisia 
kopotapahtumia. Ideana olisi pitää yhteinen infotilaisuus opiskelijahakulähettiläistä yhteistyössä 
hakijapalveluiden kanssa. Fuksiviikoille on myös mietitty koulutuspolitiikka -aiheista tapahtumaa, 
mikä voisi toimia työpajakonseptina. Tapahtuma olisi myös hyödyllinen TREY:n edustajistovaaleja 
varten. Pidetään fuksiviikoilla myös lipastohelppejä. Pidetään yhdessä Johdon kopon kanssa 
päivystyksiä aj-tilassa.   
 

11. Menneet tapahtumat 
a) Kyykkätreenit 4.2. 

Kyykkätreenit järjestettiin tiistaina 4.2. klo 18 alkaen Boomin ja Staabin kanssa yhdessä Tammelan 
torilla. Osallistujia oli noin 20. Treenit menivät hyvin ja Boomi ry tarjosi makkaraa ja mehua.  
 

b) Saunailta 6.2. 
Saunailta järjestettiin 6.2. klo 18.30 alkaen YTHS -saunalla. Tapahtumaan osallistui noin 30 
henkilöä ja tapahtuma oli onnistunut. Tapahtumassa oli tarjolla sipsiä ja karkkia.  
 

c) Kyykkä 8.2. 
Kyykkä järjestettiin lauantaina 8.2. Hervannassa. Työväenampujat voittivat historiallisesti kolme 
peliä, ja pääsivät sijalle 102. Iltakoululaisia osallistui tapahtumaan noin 30 henkilöä. Jatkot olivat 
Social Clubissa.  

 
d) Pikkulaskiainen 13.2. 



Pikkulaskiainen järjestettiin torstaina 13.2. Turussa. Jatkot olivat Saaristobaarissa. Yksi lippu 
tapahtumaan myytiin jälkikäteen. Tapahtumassa oli hauskaa ja mennään jatkossakin, mutta mietitään 
kiintiötä uudelleen. Tuliaiset toimitetaan aj-tilaan. 

 
12. Tulevat tapahtumat 

a) Avantouintia ja retkiluistelua 19.2. 
Avantouintia ja retkiluistelua järjestetään keskiviikkona 19.2. yhdessä Interaktion kanssa. 
Ongelmana on se, että sää on niin lämmin ettei järvi ole jäätynyt. Infotaan osallistujia luistelun 
peruuntumisesta, mutta mennään saunomaan silti. Saunana toimii Kaupinojan avantosauna, johon 
mennään klo 17.30. Saunominen maksaa 3,75 euroa per henkilö.  
 

b) Kv-sitsit 20.2. 
Kv-sitsit järjestetään torstaina 20.2. klo 18.30 alkaen Klubi57:ssa yhdessä muiden Johdon 
ainejärjestöjen kanssa. Teemana on after ski. Ilmoittautuneita on 77. Jatkot ovat Heidi´s bier barissa. 
Osa hallituksesta menee henkilökunnaksi. Tapahtuma on hyvällä mallilla ja ainoastaan 
käytännönjärjestelyt ovat tekemättä. Kipe appin kautta toteutettu lipunmyynti oli onnistunut.  
 

c) Viiniä luentosalissa Sirpa Pietikäisen kanssa 24.2. 
Viiniä luentosalissa Sirpa Pietikäisen kanssa järjestetään maanantaina 24.2. klo 17 alkaen. Tila on 
varattu. Ilmoittautuminen aukeaa 17.2. klo 12 ja paikkoja on 30. 
 

d) Rinnerieha 6.3. 
Tapahtuma järjestetään yhdessä Vostokin, UDK:n ja Interaktion kanssa perjantaina 6.3. klo 9.00-
19.00 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, ja muutamia paikkoja on vielä jäljellä. Ilmoittautuminen tapahtumaan 
löytyy tapahtuman Facebook eventistä. Ilmoittautuminen tapahtumaan päättyy perjantaina 14.2. 
 

e) 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 alkaa 2.3. Tapahtumassa sitsataan teekkarisäännöillä. Eventti 
tapahtumaan on julkaistu. Hallitus miettii osallistumistaan tapahtumaan. 
 

f) Maisterien pubvisa 20.3. 
Tapahtuma järjestetään perjantaina 20.3 klo 18 alkaen. Santeri ja Oskari juontavat tapahtuman. 
Tapahtumapaikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 

g) Mamma Mia sing along Patinan kanssa 24.3. 
Tapahtuma järjestetään tiistaina 24.3. Patinan kanssa yhteistyössä. Etsitään tapahtumalle kerhotila ja 
mietitään juomapeliä. TOAS Markuksentori sopisi tilana tapahtumaan. Kysytään Patinalta asiasta. 
 

h) Huminat 26.3. 
Huminat järjestetään torstaina 26.3. ja tapahtumapaikkana toimii H5. Teemana on kaupunki vs. 
lande. Tapahtuma on tulossa ja Arttu tekee grafiikat. Pyritään mainostamaan tapahtumaa 
mahdollisimman paljon. 
 

i) Vappuviikot 
 

i. 6.4. Vappuetkot johdon alaisten aj. kanssa. 
ii. 8.4. Vappusauna, munajahti 

iii. 14.4. Wappulove Staabin kanssa. 
iv. 15.4. Leninmuseo. 
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 ja Biopsin kanssa. 
xii. 24.4. Maisteritapahtuma 

xiii. 27.4. Simaa ja tippaleipiä 
xiv. 28.4. Särkänmärkä. 
xv. 29.4. Olympialaiset 

xvi. 30.4. Vappusitsit. 
xvii. 1.5. Vappupiknik. 

 
8.4. voitaisiin pitää vappusauna/munajahti ja varataan siihen YTHS-sauna. Särkänmärkän 
ryhmälipunmyynti on maaliskuussa. Mietitään kiintiötä siihen myöhemmin. Vappuviikoille olisi 
hyvä saada liikuntatapahtuma. Mietitään olympialaisten toteutusta. Jaetaan hallituksen kesken 
vastuut vappuviikkojen tapahtumista ja aktivoidaan tapahtumatoimikuntaa.  
 

Tiia Saltiola saapuu ajassa 10.20 
 

Pidetään kokoustauko ajassa 10.20 
 
Jatketaan kokousta ajassa 10.25 

 
13. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 
Kv-tutorhaku alkaa 24.2. Tutorhakumateriaaleja ei ole vielä tullut ja ne ovat muiden Johdon ainejärjestöjen 
kanssa samat. 
 
Lauri saapuu ajassa 10.27 
 
14. Liikunta 

a) Maaliskuun liikuntakokeilu 
Liikuntavastaava on ollut yhteydessä tjjk:hon asiasta. Ajankohtana olisi joko maaliskuun loppu, tai 
huhtikuun alku. Tapahtuma pidetään toivottavasti maaliskuussa, sillä huhtikuu on täynnä tapahtumia. 
 

b) Liikunnan budjetti 
Mietitään, miten budjetin kannalta saataisiin mahdollistettua TA:n saunailta. Sauna kustantaisi 220 
euroa. Osallistujien pitäisi maksaa osa saunan vuokrasta. Mietitään, mikä olisi sopiva summa pyytää. 
Halvimmat sulkapallomailat ovat Stadiumissa 30 euroa kappale. Hankitaan, jos budjetti antaa 
periksi. Myös myöhemmin vuodesta on mahdollisesti maksettava osl maksu. Mietitään, että jos tänä 
vuonna osallistutaan, niin osallistujat kustantaisivat sen itse. Palautetta oli tullut siitä, että TA:n 
pelipaitoja pitäisi hankkia lisää. Paidoista ei kuitenkaan ole puutetta. Jos uuden pelipaidan haluaa, 
sen voisi kustantaa itse. 

 
c) TA:n saunailta 

Ehdotetaan, että liikuntavastaava varaa saunan mahdollisesti torstaille 2.4. Tapahtuma olisi TA:n 
saunailta, mutta avoin koko jäsenistölle. Mietitään, että miten hoidetaan maksut. 

 
d) Koripallovuoro 

Jäsenistöltä kovasti toivottu. Liikuntavastaava pyrkii varaamaan Iltakoululle yhteisen 
koripallovuoron kerran kuukaudessa.  

 
15. Kulttuuri 
YTHS-sauna on varattu pubiryömintään. Sauna on käytettävissä klo 01 asti. 

 
16. Työelämä ja alumni 

a) Alumnisitsit 



Rekrytään tapahtumaan laulunjohtajat ja hankitaan laulukirjat. Mietitään, mitä laulukirjaa käytetään, 
vai tehdäänkö tapahtumaan omat läsyt. Alumnivastaava kyselee vanhemmilta opiskelijoilta 
kiinnostusta laulunjohtamiseen.  
 

b) Kevään kotimaan excu 
Alumnivastaavaa ottaa yhteyttä mahdollisiin excu-kohteisiin. Alumnivastaava tekee päätökset 
kohteista omaa harkintavaltaansa käyttäen, ottaen huomioon jäsenistön toiveet. Ajankohtana olisi 1.-
3.4. Viestitään jäsenistölle selvästi kuljetusmahdollisuudet ja exculle lähtijät maksavat ja varaavat 
matkansa itse. Pyritään ajoittamaan vierailut hyvin. 

 
17. Varainhankinta 

a) Haalarimerkit 
Yritetään toteuttaa haalarimerkkien myyntiä varainhankintasuunnitelman mukaisesti Facebookissa 
Haalarimerkkitori -ryhmässä. Mietitään myös, että myytäisiinkö merkkejä eri tapahtumissa. 
Katsotaan tapahtumakohtaisesti asiaa. Laitetaan myös Päätalon ilmoitustaululle mainoksia Iltakoulun 
haalarimerkeistä. 
 

18. Viestintä 
a) Padlet  

Padlet-alusta julkaistiin maanantaina 10.2. ja sinne on tullut jo yllättävän paljon ideoita. Ideoina 
erilaisia tapahtumia, liikuntakokeiluja sekä palju vappumökille. 

 
b) Kuukausittainen tapahtumatiedote Instagramissa 

Ideana tehdä joka kuukausi kaikista kuukauden tapahtumista tiivistelmä storyyn ja vappuviikoista 
vielä erillinen.  
  

19. Ympäristö ja sosiaalipolitiikka 
a) Verenluovutuskampanja 

Ei tehdä keväälle verenluovutuskampanjaa. Katsotaan uudestaan syksyllä. 
 

b) Ympäristöbudjetti 
Tällä hetkellä ympäristösektorilla ei ole budjettia, mutta pohditaan, pitäisikö tulevaisuudessa olla. 
Mietitään, tuodaanko asia esille kevätkokouksessa.  
 

20. Valmennuskurssi 
Tila on varattu ja tällä hetkellä ilmoittautuneita on 12 ja materiaalipaketin ostaneita 1. 
Valmennuskurssivastaava- ja toimihenkilö kiersivät kaikki Tampereen lukiot, ja veivät niihin mainoksia 
valmennuskurssista. Hallitus laittaa viestiä vanhoihin lukioihin, ja hallitukselta toivotaan ahkeraa 
mainostamista.   
 
21. Ainejärjestötila 
Kulkua ei enää rajoiteta, mutta kahvia keitetään vieläkin vain päivystysaikoina. Kaiuttimet pitää siirtää 
muualle. Tehdään se perjantaina. 
 
22. Kevätkokous 
Kokouksen ajankohta on alustavasti maanantaina 16.3. klo 9.00. Kysytään Aleksi Niemeltä, sopiiko päivä 
hänelle. Hallituksen esitykset pitäisi lähettää kommenttikierrokselle viimeistään 2.3. milloin lähetetään myös 
kokouskutsu.  
 
23. Marrasjuhlat 
Asiasta pidettiin palaveri maanantaina 17.2.  
 
24. Puheenjohtajan tilannekatsaus 



Puheenjohtajiston laatima kysely hallitukselle on koostettu Slackiin. Kokouksessa käsiteltiin vielä kyselyn 
vastaukset. Puheenjohtaja on aktivoinut IK:n aktiivit Facebook -ryhmän ja lähettää asiasta sähköpostia 
politologit -listalle, jossa kehotetaan jäsenistöä liittymään ryhmään.  
 
25. Muut esille tulevat asiat 
Lauri teki varainhankintasuunnitelman täydennysehdotuksen, ja saatiin tukkukortin hakulomake. 
Kevätkokoustapaaminen tiistaina klo 15-17. 
Maanantaina 17.2. on kollegio, johon Tiia osallistuu.  
 
26. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraava kokous on maanantaina 2.3. klo 16 alkaen Ylävitosessa. 
 
27. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 11.40 
 
  
 
 
 
 
                               

Karoliina Vaakanainen, puheenjohtaja   Nea Lundberg, sihteeri 

 

 

                                   

Iina Vahteri, pöytäkirjantarkastaja  Lauri Seppä, pöytäkirjantarkastaja 

 


