
ILTAKOULU RY 
PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 12/2021 

Aika: Tiistai 10.8. klo 18 
Paikka: Zoom-palvelu 
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/64266986878?pwd=dlFIN0RKUHdPUmF3b2pqOXFPYjdYUT09	 

Paikalla: 
Cecilia Ingman, puheenjohtaja  
Juho Lankinen, sihteeri 
Oskari Portaankorva 
Jenna Krakau 
Eetu Niemi poistui 21.07. 
Matias Mena poistui 19.36. 
Katariina Partanen 
Mea Vähä-Jaakkola 
Jessica Ruohomäki 
Ami Lehtinen 
Ella-Viivi Pelkonen saapui 18.18. 
 
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:  

 

1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous ajassa 18.11. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mea Vähä-Jaakkola ja Jenna Krakau. 
 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Matias Mena ehdottaa, että siirretään kohta 18. Tutorointi ja yhdenvertaisuus esityslistan kohdaksi 
10. Hyväksytään ehdotus. Cecilia Ingman ehdottaa, että poistetaan esityslistan kohdasta 10. Tulevat 
tapahtumat kohta c. Särkän märkä, koska tapahtuma on peruttu. Hyväksytään ehdotus. 
 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
Ainejärjestötilaan on tullut postia. Käydään tarkastamassa postit huomenna. TREY:n järjestölistalle 
tullut viestiä fuksisuunnistuksesta. Rastit järjestetään etänä. Pohditaan rastin järjestämistä 
myöhemmin. 
 

6. Talous 
a. Taloustilanne 

Iltakoulun tilillä on 22708,27 €. 
 

b. Laskut ja korvaukset 
Ei uusia laskuja tai korvauksia. 

 
Ella-Viivi Pelkonen saapuu ajassa 18.18. 

7. Sähköiset päätökset 



Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 23.7., että ostetaan jäsenistön varausten perusteella Boomi ry:ltä 30 
lippua 24.8.2021 järjestettävään Kiskofestiin à-hintaan 15 € eli kokonaissummaksi tulee 450 €. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
Cecilia Ingman ehdottaa 2.8., että perutaan Amos-klubin varaus 21.8. tiukentuneiden 
koronarajoitusten vuoksi. Varauksen perumisesta ei tule kustannuksia. Hyväksytään ehdotus. 

 

8. Palaute hallitukselle 
Ei uutta palautetta. 
 

9. Menneet tapahtumat 
Ei menneitä tapahtumia. 
 

10. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 
Fuksikirje on lähetetty ja fuksikyselyyn on tullut hyvin vastauksia. Tutorryhmät jaetaan myöhemmin 
tänään tutorointisektorin kokouksessa. Tutorryhmille luodaan Whatsapp-ryhmät ja soittokierrokset 
aloitetaan pian. Tutorsauna on peruttu kiristyneiden koronarajoitusten vuoksi. Tutorsauna olisi ollut 
tutoreiden omakustanteinen tapahtuma. 
 

11. Tulevat tapahtumat 
a. Hiiriviikot 20.8.–1.10. 

i. 20.8. Fuksien epävirallinen hengailuilta 
Tapahtuma järjestetään tiukentuneiden kokoontumisrajoitusten vuoksi Zoomissa 
speed dating-konseptilla. Tapahtuma alkaa klo 17. Järjestävä tutorpari on 
suunnitellut ohjelmarungon. 
 

ii. 21.8. Virallinen tutustumisilta 
Facebook-event on julkaistu. Tapahtuma alkaa klo 17. Tapahtuma järjestetään 
ulkona puistossa ja fuksit jaetaan kahteen ryhmään. Tapahtumaan on suunniteltu 
ohjelma. 
 

iii. 23.8. Kaupunki- ja kampuskierros 
Kierros toteutetaan hajautettuna fuksiryhmissä. Kierroksella toteutetaan myös 
haalareiden sovitus aj-tilassa. Lähtö tapahtuu Pinni A:n edestä klo 17. 
 

iv. 24.8. Amazing Race 
Tapahtuma on rastikierros ja se järjestetään ulkona. Lähtö tapahtuu Pinni A:n edestä 
klo 16.30. Tapahtuma järjestetään ensisijaisesti fukseille. Tapahtuman Facebook-
event julkaistaan pian. 
 

v. 25.8. Piknik sorsapuistossa 
Tapahtuma järjestetään alkuperäisen suunnitelman mukaan. Facebook-event 
julkaistaan pian. Tapahtumassa on tarkoitus viettää aikaa ilman suurempaa 
ohjelmaa. Tapahtuma alkaa klo 16. 
 

vi. 26.8. Harkka-approt 
Tapahtuman järjestäminen alkuperäisen suunnitelman mukaan. Fuksit kiertävät 
rasteja pienryhmissä. Rastit on mahdollista järjestää myös ulkona. Tapahtuma alkaa 
klo 16 Pinni A:n edestä. 
 

vii. 30.8. Fux on the beach 



Tapahtumassa vietetään aikaa rannalla. Tapahtuma järjestetään alkuperäisen 
suunnitelman mukaan. Tapahtuma alkaa klo 16 ja sille järjestetään yhteislähtö 
keskustorilta. 
 

viii. 2.9. Fuksimökki 
Seurataan koronarajoitusten kehittymistä. Vastuututor ottaa yhteyttä Heneen 
epävarmuudesta tapahtuman järjestämisen osalta. Kysytään Bosalta halukkuudesta 
osallistua tapahtumaan. Tapahtuma järjestetään n. klo 11.30–20. 
 

ix. 3.9. Maistereiden huurteinen seikkailu 
Tapahtuma alkaa klo 18. Seurataan koronarajoitusten kehittymistä. Tapahtumalle 
laaditaan varasuunnitelma. 
 

x. 6.9. Metsäkierros/Herwood-päivä 
Tapahtuma alkaa klo 15. Lähtö on keskustorilta.  
 

xi. 12.9. Lautapeli-ilta 
Tapahtuman suunnittelu on kesken. Tapahtumalle laaditaan myös varasuunnitelma 
rajoitusten varalta. 
 

xii. 14.9. Olympialaiset 
Lähtö tapahtuu Tullintorilta klo 16.30. Tapahtuma järjestetään täysin ulkona. 
 

xiii. 16.9. Challenge Accepted 
Tapahtuma järjestetään ulkona. Lähtö tapahtuu klo 17 Pinni A:n edestä. Ilmarin 
kerhohuone on alustavasti varattu jatkopaikaksi. 
 

xiv. 17.9. Maisterisauna 
Tapahtumaa varten on varattu YTHS-sauna. Tapahtuma alkaa klo 18. Seurataan 
koronarajoituksia. 
 

xv. 23.9. Fuksisitsit 
Sitsitila Hatanpään soutupaviljonki on varattu. Sitsit alkavat klo 18. Suunnitellaan 
tapahtuman tarkempi kulku. Laaditaan myös varasunnitelma. 
 

xvi. 1.10. Maisterisitsit 
Sitsit järjestetään Hatanpään soutupaviljongilla. Sitsit alkavat klo 18. Suunnittelu on 
hyvässä vaiheessa. Laaditaan varasuunnitelma ja seurataan koronarajoituksia. 
 

b. 24.8. KiskoFest 
Tapahtuma peruttiin heikentyneen koronatilanteen vuoksi. Iltakoulu hankki tapahtumaan 
lippuja. Peruuntumisesta ei aiheutunut Iltakoululle kustannuksia. 
 

c. 22.9. IK keskustelee: yhteiset pelisäännöt 
Yhdenvertaisuustyöryhmä suunnittelee tapahtuman. Myös etänä järjestämisen mahdollisuus 
pidetään auki. 
 

d. 7.10. Syyslove 
Ei tiedotettavaa. 
 

e. 14.10. Bussirundi 



Heneen on alustavasti otettu yhteyttä bussikyydeistä. Jatketaan tapahtuman suunnittelua. 
 

f. 21.10. Hämeenkadun Appro 
Ryhmälipunmyynti alkaa 13.9. Jatkot järjestetään Tampereen messukeskuksessa. 
 

g. Sivuaineinfo 
Tapahtuma on tarkoitus järjestää syyskuun aikana. Aluksi pidetään alustuspuhe 
sivuaineopinnoista. Puhujana toimisi joko Hanna Peevo tai koulutuspoliittinen vastaava. 
Tämän jälkeen muutamat iltakoululaiset esittelevät sivuaineitaan. 
 

h. Toisen vuoden opiskelijoiden get together 
Tapio Juntunen ehdottanut ajankohdaksi 9.9. Ideana järjestää toisen vuoden opiskelijoille ja 
henkilökunnalle yhteinen tapahtuma, jossa he pääsisivät tutustumaan. Iltakoulun tehtävänä 
on viestiä opiskelijoille tapahtumasta ja mahdollisesti järjestää jotain pientä ohjelmaa. 
 
Matias Mena poistuu 19.36. 

12. Liikunta ja hyvinvointi 
Odotetaan FlowParkilta vastausta liikuntakokeiluun liittyen. Liikuntavuorot säilyvät samoina kuin 
viime vuonna. MAB:in liikuntavastaavien kanssa sovittu, että jos Mahdin pelejä ei järjestetä, niin 
pelataan keskenään. Alustavia lähtijöitä Turun jalkapalloturnaukseen on ja turnauksen järjestäjät 
vastasivat, että myös ulkopaikkakuntalaiset joukkueet ovat tervetulleita. Järjestetään TA:n 
esittelypäivä syyskuussa. 
 
Pidetään kokoustauko ajassa 19.56. 
Jatketaan kokousta ajassa 20.04 

13. Varainhankinta 
a. Yhteistyömahdollisuudet 

Koronatilanteen heikentyminen on vaikeuttanut yhteistyötä baarien kanssa, joten yhteistyöt 
ravintoloiden kanssa ovat jäissä. Metkunen on halukas jatkamaan yhteistyötä. Seurataan 
koronatilannetta. 
 

b. Haalarimainokset 
Selvitetään lisää halukkaita mainospaikan ostajia, koska yhteistyöt baarien kanssa jäissä. 
 

c. Haalarien tilaaminen 
Alustava tilaus on tehty. Haalareiden sovitus toteutetaan kampuskierroksen yhteydessä. 
Alustava haalarikysely on myös laitettu fukseille. 
 

d. Sijoittaminen 
Varainhankintasuunnitelman mukaisesti on tämän vuoden aikana laitettava 500 € Iltakoulun 
sijoitustilille. 
 

14. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 
Boomin, Staabin ja Johdon kv-vastaavien kanssa kokoustettu ja jaettu tutorryhmät. Kv-tutoreita on 
infottu tutoroitavista ja tutoroitaville on luotu Whatsapp-ryhmä. Kehy-sektorilla ei uutta. Kehy-
sektorilla jää budjetista 50 € käyttämättä. 
 

15. Työelämä ja alumni 
a. Ulkomaan excursio 

Ei uutta tietoa vierailuiden aikatauluista. Excu järjestetään alustavasti keväällä. 
 



b. Kotimaan excu 
Excua on suunniteltu lokakuulle. Kohdetta ei vielä tiedossa. 
 

Alumnipaneelin suunnittelu aloitetaan. 
 

16. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 
Harkkaesittelyt järjestettiin kesän aikana. Elokuun harkkaesittelyihin ei saatu esittelijöitä. 
Fuksiryhmään laitetaan tietoa viestintäsektorin asioista kuten Facebook-ryhmistä ja 
sähköpostilistoista. Aloitetaan viikkotiedotteiden lähettäminen taas 22.8. lähtien.  
 

17. Kulttuuri ja ympäristö 
Seuraava kulttuuri ja ympäristökatsaus suunnitteilla elo-syyskuun vaihteeseen. Bussirundin 
suunnittelu on käynnissä. Suunnitteilla myös Galleriakierros ja Viiniä sohvalla. Suunnitellaan 
lihattoman lokakuun toteuttamista jonkinlaisena somekampanjana. 
 

18. Koulutuspolitiikka 
Perjantaina 20.8. järjestetään valtio-opin informaatiotilaisuus. Lukuvuoden avajaisseminaari 
järjestetään todennäköisesti lokakuussa ja se pyritään järjestämään kampuksella. Harkka info 
järjestetään lokakuussa. Hiiriviikkojen kopotapahtuman järjestyminen epävarmaa. Järjestetään 
somepäivä opinnoista ja muutoksista. 
 

19. Vuosijuhlat 
Vujuista ei kesältä uutta tiedotettavaa. Komediateatterin juomakäytäntöihin on tullut muutoksia. 
Asiasta keskustellaan vujukokouksessa myöhemmin. Mahdollisia sponsoreita on löytynyt lisää. 
 

20. Ainejärjestötila 
Aj-tila avataan kampuskierroksella. Päivystykset aloitetaan alustavasti syyskuussa. 
 

21. Puheenjohtajan tilannekatsaus 
Kokoustauolta palaaminen näyttää onnistuvan hyvin ja kaikki ovat tilanteen tasalla sektoreillaan. 
 

22. Muut esille tulevat asiat 
Ei muuta asiaa. 
 

23. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 
 
Eetu Niemi poistuu ajassa 21.07. 

24. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 21.09. 

 

 

 

   

 

 

 

Cecilia Ingman, puheenjohtaja Juho Lankinen, sihteeri 



 

   

  
 

 

 

 

Mea Vähä-Jaakkola, 
pöytäkirjantarkastaja 

Jenna Krakau, pöytäkirjantarkastaja 


