
ILTAKOULU RY 
PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 13/2021 

Aika: Sunnuntai 22.8. klo 16 
Paikka: Zoom-palvelu 
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/69779392241?pwd=dDI3cnhqWW1zU1Nrbk5LVy9TTTJLZz09	 

Paikalla: 
Cecilia Ingman, puheenjohtaja  
Juho Lankinen, sihteeri 
Oskari Portaankorva saapui 16.32. 
Jenna Krakau 
Eetu Niemi 
Matias Mena 
Katariina Partanen  
Mea Vähä-Jaakkola 
Jessica Ruohomäki poistui 16.56.  
Ami Lehtinen 
Ella-Viivi Pelkonen poistui 16.56.  
Henriina Rantala saapui 16.56. 
 
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:  

 

 

1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous ajassa 16.08. 
 

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

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Eetu Niemi ja Katariina Partanen. 
 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Cecilia Ingman ehdottaa, että siirretään kohdat 9. Menneet tapahtumat ja 10. Tulevat tapahtumat 
kohdiksi 17. ja 18., ja että siirretään kohdat 17. Viestintä ja sosiaalipolitiikka ja 18. Kulttuuri ja 
ympäristö kohdiksi 9. ja 10. Hyväksytään muutokset. 
 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
Ei uutta ilmoitusasiaa tai postia. 
 

6. Talous 
a. Taloustilanne 

Iltakoulun tilillä on 22304,24 €. 
 

b. Laskut ja korvaukset 
Ei uusia laskuja tai korvauksia. 
 

7. Sähköiset päätökset 



Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 11.8., että maksetaan työeläkemaksu 424,13 € valmennuskurssin 
opettajan työllistämisestä. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 11.8., että maksetaan työttömyysvakuutusmaksu 32,30 € 
valmennuskurssin opettajan työllistämisestä. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 21.8., että ostetaan jätesäkkejä ja käsidesiä fuksien ensimmäiseen 
tutustumisiltaan 21.8. summalla 23,82 €. Mikäli käsidesiä jää yli, toimitetaan se aj-tilaan tulevaan 
käyttöön. Kulut menevät muiden menojen alle. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 21.8., että ei osteta tarjoiluja fuksien ensimmäiseen tutustumisiltaan 
21.8. koronatilanteesta ja järjestämispaikasta johtuen. Siirretään tarjoilubudjetti 80 € myöhempään 
ajankohtaan, mikäli Amos-saunan järjestäminen olisi silloin mahdollista. Hyväksytään ehdotus. 
 

8. Palaute hallitukselle 
Hallitus on saanut palautetta, että tiedotusta hiiriviikkojen tapahtumista voisi olla laajemmin, jotta 
osallistumismahdollisuudet olisivat selkeämpiä. Hallitus pyrkii tarkentamaan viestintää ja 
osallistumismahdollisuuksia koronarajoitukset huomioon ottaen. 
 
Hallitus keskusteli ainejärjestön sisäisestä juoruilusta ja muistuttaa hyvästä käyttäytymisestä 
tapahtumissa. 
 
Hallitus kiittää palautteesta. 
 
Oskari Portaankorva saapuu 16.32. 
 

9. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 
Viikkotiedotteiden lähettäminen alkaa taas tänään. Fuksitapahtumista tehdään julkaisuja 
Instagramiin.  
 

10. Kulttuuri ja ympäristö 
Bussirundin toteutuskäytäntöjä on mietitty. Myös galleriakierroksen suunnittelu on käynnissä. Kuun 
vaihteessa tulevan kulttuuri- ja ympäristökatsauksen laatiminen on työn alla. 

 
11. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 

Huomenna julkaistaan lisää tapahtumia Facebookissa aikataulun mukaisesti. Viralliseen 
tutustumisiltaan on oltu tyytyväisiä. Hiiriviikot ja tutorointi ovat käynnistyneet hyvin. Selvitetään 
häirintälomakkeen teknisiä ongelmia. 
 

12. Liikunta ja hyvinvointi 
Viestitään liikuntavuoroista jäsenistölle ja etenkin uusille fukseille. Vuorot alkavat syyskuun alussa 
ja ne jäävät tauolle syyskuun lopussa ylioppilaskokeiden vuoksi. Odotetaan Mahdilta päätöstä 
jalkapallosarjan toteutuksesta. Liikuntakokeilulle on mahdollisesti löytynyt päivämäärä. Fukseille 
tarkoitus pitää tutustumispäivä Työväen Ampujien toimintaan. Crichton cup-turnaukseen Turkuun 
on tullut hyvin ilmoittautumisia, mutta tilaa on vielä. Viestitään turnaukseen ilmoittautumisesta 
IK:lla on asiaa! -ryhmässä. 
 

13. Koulutuspolitiikka 
a. Koulutuksen ohjausryhmän kokous 16.8. 

Ohjausryhmään on tullut opiskelijaedustajia Indecsiltä ja Managerilta. Kokouksessa 
keskusteltiin yleisesti syksyn opetuksesta. 



 
b. Koulutuksen suunnitteluryhmän kokous 19.8. 

Kokouksessa keskusteltiin opetuksesta. Keskustelua käytiin esimerkiksi hybridiopetuksesta. 
Keskustelua käytiin myös opintojaksojen palautejärjestelmästä. Opiskelijoilla on ollut 
vaikeuksia löytää kursseja Sisusta muuttuneiden kurssikoodien vuoksi. Lukuvuoden 
avajaisseminaarille etsitään sopivaa tilaa. Seminaari järjestetään alustavasti marraskuussa. 

Muiden MAB:in kopojen kanssa tavattu ja keskusteltu mm. tulostuskäytäntöjen muutoksista 
ja fuksiivikkojen toteutuksista. Tulossa hallitussitsit, kun ne saa rajoitusten puolesta järjestää. 
Myös Johtajuussymposium on tulossa. 

Henriina Rantala saapuu 16.56. 
Ella-Viivi Pelkonen ja Jessica Ruohomäki poistuvat 16.56. 
 

14. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 
Suunnitteilla piknik kv-tutoreiden kanssa. KV-tutorryhmiä joudutaan muotoilemaan uusiksi. 
Selvitetään ruskaretken toteutusta tai mahdollisesti mitä sille myönnetylle tuelle tehdään. Tuki on 
Johdon nimissä. 
 

15. Työelämä ja alumni 
a. Ulkomaan excursio 

Ei uutta tiedotettavaa. 
 

b. Kotimaan excursio 
Kohteiksi mietitty keskuskauppakamaria, oikeusministeriötä ja Amnesty Internationalia. 
Alustava ajankohta excursiolle on lokakuu. 

Ensi viikolla tapaaminen SYY Tampereen edustajan kanssa, jossa mietitään tapahtumia ja 
yhteistyökuvioita.  

 
16. Varainhankinta 

a. Yhteistyömahdollisuudet 
Pidetään hallituksen palaveri varainhankintasektorin uudistamisesta. Sovitaan ajankohta 
myöhemmin. 
 

b. Haalarimainokset 
Nokian Panimon kanssa sovittu yhteistyö juoman tarjoamisesta haalareiden tilaajille. Juomat 
voisi antaa mahdollisilla haalarikastajaisten jatkoilla. Laajasalon opisto kiinnostunut 
ostamaan mainospaikan haalareista ja neuvottelut ovat käynnissä. 
 

c. Haalarien tilaaminen 
Sovitushaalarit on tilattu ja fuksit sovittavat niitä kampuskierroksen yhteydessä. 
Haalaritilauslomake julkaistaan myös huomenna. 
 

d. Sijoittaminen 
Varojen siirtäminen sijoitustilille tehdään lähiaikoina. 
 

17. Menneet tapahtumat 
a. 20.8. Fuksien epävirallinen hengailuilta 

Tapahtuma järjestettiin poikkeuksellisesti Zoomissa. Osallistujat jaettiin breakout-
roomeihin, joissa käytiin läpi järjestävän tutorparin laatimia kysymyksiä. Osallistujia oli n. 
30–40. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 



 
b. 21.8. Virallinen tutustumisilta 

Tapahtuma toteutettiin Liisanpuistossa, jossa järjestettiin erilaisia tutustumisleikkejä. 
Osallistujia oli säästä huolimatta 59 ja tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 
Pidetään kokoustauko ajassa 17.20. 
Jatketaan kokousta ajassa 17.28. 

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

i. 23.8. Kaupunki- ja kampuskierros 
Tapahtuma järjestetään huomenna. Kierros toteutetaan hajautettuna fuksiryhmissä. 
Kierroksella järjestetään myös haalareiden sovitus aj-tilassa. Lähtö tapahtuu Pinni 
A:n edestä klo 17 ja kierros päättyy Koskipuistoon. 
 

ii. 24.8. Amazing Race 
Lähtö on klo 16.30 Pinni A:n edestä. Myös rastien pitäjien yhteystiedot kerätään. 
Tapahtumaan on ilmoittautunut myös muita kuin fukseja. 
 

iii. 25.8. Piknik sorsapuistossa 
Tapahtuman on tarkoitus toimia rauhallisempana vastapainona kovatahtisille 
hiiriviikoille. Tapahtuma alkaa klo 16. 
 

iv. 26.8. Harkka-approt 
Fuksit kiertävät rasteja pienryhmissä. Järjestelyt ovat valmiina. Sisätiloissa 
järjestettävillä rasteilla rastien pitäjät käyttävät maskeja ja sitä suositellaan myös 
osallistujille. 
 

v. 30.8. Fux on the beach 
Tapahtumassa vietetään aikaa rannalla. Yhteislähtöä ei järjestetä, vaan fuksiryhmät 
koordinoivat keskenään saapumisen tapahtumaan. 
 

vi. 31.8. Pispala-kierros 
Lähtö on Metson edestä. Järjestelyt ovat valmiina. 
 

vii. 2.9. Fuksimökki 
Odotetaan tietoa kokoontumisrajoitusten jatkosta. Heneen on oltu yhteydessä ja 
sovittu, että kyydit voidaan perua myös lyhyellä varoitusajalla. Tapahtuma 
järjestetään n. klo 11.30–20. 
 

viii. 3.9. Maistereiden huurteinen seikkailu 
Tapahtuma alkaa klo 18. Mietitään varasuunnitelmaa tapahtumalle. 
 

ix. 6.9. Metsäkierros/Herwood-päivä 
Tapahtuma alkaa klo 15. Lähtö on keskustorilta. Suunnittelu on valmis. Tapahtuma 
järjestetään ulkona, joten rajoitusten kanssa ei pitäisi olla ongelmia. 
 

x. 14.9. Olympialaiset 
Rastien suunnittelu on käynnissä. Lähtö tapahtuu Tullintorilta klo 16.30. Tapahtuma 
järjestetään täysin ulkona. 
 
 

xi. 16.9. Challenge Accepted 



Tapahtuman suunnittelu on hyvässä vaiheessa. Tapahtuma järjestetään ulkona. 
Lähtö tapahtuu klo 17 Pinni A:n edestä. Jatkopaikkaa selvitetään. 
 

xii. 17.9. Maisterisauna 
YTHS-sauna on varattu. Tapahtuma alkaa klo 18. Odotetaan tietoa rajoituksista. 
 

xiii. 23.9. Fuksisitsit 
Hatanpään soutupaviljonki on varattu. Valmistellaan Facebook-eventtiä ja etsitään 
toastmastereita. Odotetaan tietoa rajoituksista. 
 

xiv. 1.10. Maisterisitsit 
Tapahtumalle mietitään varasuunnitelma kokoontumisrajoitusten varalle.  
 

b. 9.9. Juomapelirundi 
Joukkueet kiertävät Sorsapuistoa. Rasteja on kahdeksan ja jokaisella rastilla pelataan eri 
juomapeliä. Facebook-event tulee ulos 26.8. Ilmoittautuminen alkaa 3.9. klo 12 ja tapahtuu 
Forms-lomakkeella. Rastinpitäjiä on löytynyt paljon tapahtumatoimikunnasta. Tapahtuma 
alkaa klo 17.30 Sorsapuistosta Tampere-talon vierestä. 
 

c. 22.9. IK keskustelee: yhteiset pelisäännöt 
Otetaan yhteyttä TREY:n järjestökummiin tapahtuman järjestämisestä. Valmistellaan 
ehdotuksia tapahtumaan, joiden pohjalta keskustella. 
 

d. 7.10. Syyslove 
Ei uutta tiedotettavaa. 
 

e. 14.10. Bussirundi 
Heneen oltu yhteydessä. Reittiä suunnitellaan. Suunnitellaan ilmoittautumista yhdessä 
tapahtumavastaavien kanssa. 
 

f. 21.10. Hämeenkadun Appro 
Selvitetään järjestölipunmyynnin aikataulu. 
 

g. Sivuaineinfo 
Päivämäärä tarkentuu myöhemmin, mutta se on todennäköisesti syyskuun loppupuolella. 
 

h. Toisen vuoden opiskelijoiden get together 
Tapio Juntunen selvittelee henkilökunnan aikataulua ja palaa asiaan. 
 

19. Vuosijuhlat 
Vuosijuhlatoimikuntalaisia vieraili juhlatilalla Tampereen komediateatterilla viime viikolla. 
Odotetaan tarjousta juomalistasta. 
 

20. Ainejärjestötila 
Siivotaan ainejärjestötilaa ennen kampuskierrosta. Suunnitellaan ainejärjestötilan toimintaa syksylle. 
 

21. Toinen kvartaalikatsaus 
Toinen kvartaalikatsaus järjestetään ensi viikon keskiviikkona klo 12. 
 

22. Puheenjohtajan tilannekatsaus 



Huomenna syksyn ensimmäinen kollegio. Syndikaatin ensimmäinen tapaaminen on 13.9. Johdon 
ylimääräinen yhdistyksen kokous tiistaina 21.9. 
 

23. Muut esille tulevat asiat 
Ei asiaa. 
 

24. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 
 

25. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 18.36. 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

  
 

 

 

 
 

Cecilia Ingman, puheenjohtaja Juho Lankinen, sihteeri 

Eetu Niemi, pöytäkirjantarkastaja Katariina Partanen, 
pöytäkirjantarkastaja 


