
ILTAKOULU RY 
PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 14/2021 

Aika: Maanantai 6.9. klo 15 
Paikka: Ylävitonen / Zoom-palvelu 
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/67716871143?pwd=aXR4cWtqdEUyTE8wc1VWRXFkNlplUT09	 

Paikalla  

Cecilia Ingman, puheenjohtaja 
Juho Lankinen, sihteeri 
Oskari Portaankorva 
Matias Mena  
Jenna Krakau 
Henriina Rantala 
Eetu Niemi 
Katariina Partanen 
Ami Lehtinen 
 
 

Etäyhteydellä 
 

Jessica Ruohomäki 
Eevi Kotiranta  
Mea Vähä-Jaakkola 
 
 

Puhe- ja läsnäolo-oikeus 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous ajassa 15.05. 
 

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

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Oskari Portaankorva ja Matias Mena. 
 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Cecilia Ingman ehdottaa, että siirretään kohdan 17. Menneet tapahtumat alakohta h. 3.9. 
Maistereiden huurteinen seikkailu kohdan 18. Tulevat tapahtumat alakohdaksi j. Hyväksytään 
ehdotus.  
 
Cecilia Ingman ehdottaa, että lisätään esityslistalle kohta 22. Syyskokous. Hyväksytään ehdotus. 
 
Eetu Niemi ehdottaa, että lisätään kohtaan 18. Tulevat tapahtumat alakohta k. 29.9. Liikuntakokeilu 
Flowpark. Hyväksytään ehdotus. 
 



Cecilia Ingman ehdottaa, että lisätään kohta 21. Uusien jäsenten hyväksyminen. Hyväksytään 
ehdotus. 
 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
Ulkopolitiikasta-lehden näytenumeroita on tullut ainejärjestötilaan. Jaetaan lehtiä fukseille 
päivystysten yhteydessä. 
 

6. Talous 
a. Taloustilanne 

Iltakoulun tilillä on 23 601,68 €. 
 

b. Laskut ja korvaukset 
Ei uusia laskuja tai korvauksia. 
 

7. Sähköiset päätökset 
 
Matias Mena ehdottaa 24.8., että budjetoidaan 58.05 € Amazing Racen palkintojen ostoa varten, 
kulut katetaan tapahtuman osallistumismaksulla, josta on tulossa tuloja yhteensä 86.00 €. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
Cecilia Ingman ehdottaa 27.8., että perutaan fuksimökki 2.9. koska AVI on jatkanut 
kokoontumisrajoituksia 12.9. saakka, eikä tapahtuman järjestäminen niiden puitteissa ole 
mahdollista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Oskari Portaankorva ehdottaa 29.8., että tilataan yhteensä 50 haalaria uusille opiskelijoille. Haalarien 
lopullinen hinta kustannetaan sekä mainostuloista että tilaajien maksuista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Eetu Niemi ehdottaa 29.8., että Työväen Ampujat osallistuu Crichton Cup jalkapalloturnaukseen 
Turussa. Turnauksen osallistumismaksu on 150 €, joka katetaan liikunnan budjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 
 
 

8. Palaute hallitukselle 
 
Hallitus on saanut palautetta, että Iltakoulun tulisi olla seksipositiivisempi ainejärjestö. TREY:n 
hyvinvointiviikko on tulossa ja sen teemana on seksi, seksuaalisuus ja seksipositiivisuus. Hallitus 
selvittää tapahtuman järjestämistä hyvinvointiviikolla. 
 
Hallitus on saanut palautteen fuksikyselyn vastausten tietoturvaongelmasta. Ongelma on korjattu. 
Asiassa on käynyt inhimillinen erehdys ja hallitus pahoittelee tapahtunutta. Perehdytyksissä 
kiinnitetään jatkossa tietoturva-aspekteihin enemmän huomiota. 
 
Hallitus on saanut palautetta liittyen hallituksen jäsenen harkitsemattomaan vitsailuun 
häirintälomakkeeseen liittyen. Asia on käyty perusteellisesti läpi jäsenen kanssa ja hän pahoittelee 
vilpittömästi toimintaansa, joka oli tulkittavissa välinpitämättömyytenä häirintälomakkeen 
huolellista ja puolueetonta ylläpitoa kohtaan. Häirintälomake on keskeinen yhdenvertaisuutta 
tosielämässä toteuttava väline, jota myös tulevaisuudessa käsitellään sille kuuluvalla vakavuudella. 
Häirintälomakkeen tehtävä on ehdottoman tärkeä, tarpeellinen ja vakava. Hallitus kiinnittää jatkossa 
huomiota siihen, miten häirintälomakkeen roolia ja merkitystä tuodaan esille. 
 



Hallitus on saanut palautetta, että liikuntasektori järjestäisi syyskuussa pesäpalloa. Selvitetään 
vapaata ajankohtaa pesäpallolle. 
 
Hallitus on saanut kyselyitä mahdollisesta koronapassin käytöstä Iltakoulun tapahtumissa. 
Koronapassin toteutus ja käytön ohjaaminen ovat viranomaisten tehtäviä. Seurataan viranomaisten 
ohjeistuksia. 
 
Hallitus on saanut kyselyitä rexcun toteutumisesta. Selvitetään asiaa Boomilta. 
 
Hallitus kiittää palautteesta. 
 

9. Kulttuuri ja ympäristö 
Bussirundin suunnittelu on käynnissä. Tapahtuma järjestetään 14.10. Syyskuun kulttuuri- ja 
ympäristökatsaus lähetetään tänään. Lokakuun kulttuuri- ja ympäristökatsausta kirjoitetaan ja sen 
aiheena on lihaton lokakuu-haaste. 
 

10. Varainhankinta 
a. Yhteistyömahdollisuudet 

Käydään Metkusessa keskustelemassa koristeluista tapahtumiin. Jos tilanne palaa 
normaaliin, niin käytetään ensimmäiseksi vuoden 2020 yhteistyökerrat ja laitetaan Heidi’s 
jäsenyys jakoon. Tämän jälkeen voitaisiin suunnitella yhteistyösektorin uudistamista. 
 

b. Haalarien tilaaminen 
Laajasalon opisto ei saanut haluamaansa mainospaikkaa eikä siksi ota mainosta. Otetaan 
yhteystiedot talteen ja palataan asiaan ensi vuonna. Haalarit on tilattu 50 kappaletta. 
Kokonaishinta on hieman yli 2700 €. Haalareista 42 on puoluemainoksilla ja 8 ilman. 
Arviota toimitusajasta ei ole vielä saatavilla. 
 

c. Sijoittaminen 
Sijoitetaan 500 € varainhankintasuunnitelman mukaisesti. 
 

d. Haalarimerkkien tilaaminen 
Marx-patukka merkki on lopussa. Tilataan lisää. Laitetaan Haalarimerkkitorille myynti-
ilmoitus. 
 

11. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 
Interaktion tutorsektorin kanssa tehty sovittu, että Iltakoulun jäseniä lähetetään toimimaan 
tarjoilijoina Interaktion fuksisitseille. Vastavuoroisesti Interaktiolta saadaan tarjoilijoita Iltakoulun 
joillekin sitseille. Tarjoilijoita tarvitaan 5–6. 
 

12. Liikunta ja hyvinvointi 
Liikuntavuorot alkoivat viimeviikolla. Ensiviikolla ne jäävät tauolle ylioppilaskokeiden vuoksi. 
Flowparkin liikuntakokeilun ilmoittautuminen on käynnissä. Turusta ei ole vielä tullut lisätietoa 
jalkapalloturnauksesta. Staabille ja Boomille laitettu viestiä harjoitusotteluista. Lokakuun 
liikuntakokeiluksi suunniteltu jousiammuntaa. 
 

13. Koulutuspolitiikka 
Torstaina järjestetään toisen vuoden opiskelijoiden infotilaisuus. Huomenna TREY:n kupillinen 
kopoa-tapahtuma. Uusi ohjaussuunnitelma on saapunut. Politiikan tutkimukselle suunnitellaan omaa 
kurssipalautejärjestelmää. Yliopistolle tulossa pop-up rokotuspiste.  
 



14. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 
Pamojan kanssa viestitelty ja he olivat kiitollisia, että iltakoululaiset pääsivät paikan päälle käymään. 
MAB kv-tiimin kanssa kokoustettu. Ruskaretkeä on suunniteltu mutta sen toteutuminen on vielä 
epävarmaa. KV-vastaavien kanssa pidetty piknik ja vaihdeltu kuulumisia kv-tutoroinnin osalta. 
Syksyn vaihtohaun pikahaku on käynnistynyt ja sitä on mainostettu. 
 

15. Työelämä ja alumni 
a. Ulkomaan excursio 

Euroopan parlamentti arvioi vieraiden vastaanottamista uudelleen syyskuussa. MEP:eiltä ei 
ole tullut mitään uutta. Laitetaan MEP:eille uudelleen viestiä. 
 

b. Kotimaan excu 
Sähköpostia laitettu oikeusministeriöön, Amnestylle ja keskuskauppakamarille. Vastauksia 
ei ole vielä saatu. 

 Laitetaan alumneille kutsu vuosijuhlille. Puhujalle lähetetään erikseen kutsu. 

16. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 
Vuosijuhlien mainostaminen aloitetaan. Verenluovutuskampanjan suunnittelu aloitettu. Kampanja 
kestäisi noin kuukauden ja alustava ajankohta olisi marraskuussa. Mietitään, halutaanko kampanjaan 
yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa. Otetaan yhteyttä SPR Tampereeseen. Järjestetään listat ja 
selvitetään, onko haalarimerkkejä tarjolla. Kysytään yhteistyötä ensisijaisesti Interaktiolta ja SOS 
ry:ltä.  
 
Pidetään kokoustauko ajassa 16.37 
Jatketaan kokousta ajassa 16.43 

17. Menneet tapahtumat 
a. 23.8. Kaupunki- ja kampuskierros 

Ennen fuksien kierrosta pidettiin tutoreille oma kampuskierros. Lähdöt porrastettiin 5 
minuutin välein. Kaupunkikierroksella jätettiin välistä länsi-Tampere huonon sään vuoksi. 
Tapahtuma päättyi Koskipuistoon. Osallistujia oli 42. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

b. 24.8. Amazing Race 
Osallistujia oli 43. Osallistujat kiersivät rasteja pienryhmissä. Tapahtuma oli yleisesti 
onnistunut.  
 

c. 25.8. Piknik sorsapuistossa 
Tapahtuma peruuntui sään vuoksi. 
 

d. 26.8. Harkka-approt 
Osallistujia oli 39. Siirtymien pituuden vuoksi osallistujat jättivät rasteja väliin. 
Vastaisuudessa kiinnitetään enemmän huomiota rastien välisiin siirtymiin. Tapahtuma oli 
yleisesti onnistunut. 
 

e. 30.8. Fux on the beach 
Osallistujia oli 25. Rannalla pelattiin mm. lentopalloa. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

f. 31.8. Pispala-kierros 
Osallistujia oli n. 25. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut.  
 

g. 2.9. Fuksimökki 



Tapahtuma peruttiin koronarajoitusten vuoksi. Tapahtuma korvattiin puistositseillä. 
Osallistujia oli n. 50 henkilöä, mikä on vähemmän kuin ilmoittautuneita. Ero johtuu 
todennäköisesti heikosta säästä. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

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

 
a. 6.9. Metsäkierros/Herwood-päivä 

Yhteislähtö oli keskustorilta klo 15. 
 

b. 14.9. Olympialaiset 
Facebook-event on julkaistu. Rastit on valmisteltu. Ilmoittautumislomake on auki. 
 

c. 16.9. Challenge Accepted 
Haasteet on suunniteltu. Kekkosbileet järjestetään lähdössä. Tapahtuma on avoin 
kaikille iltakoululaisille. Suunnitellaan miten ryhmäjaot tehdään ja sekoitetaanko 
fukseja ja vanhempia opiskelijoita keskenään. 
 

d. 17.9. Maisterisauna 
Siirretään tapahtumaa koronarajoitusten vuoksi. Päätetään uusi ajankohta 
lähiaikoina. 
 

e. 23.9. Fuksisitsit 
Julkaistaan Facebook-event huomenna. Ilmoittautuminen tapahtumaan avataan ensi 
viikolla. Teemana on after ski. Odotetaan aluehallintoviraston linjausta rajoituksista 
ja päätetään sen jälkeen, onko tapahtuma avoin kaikille jäsenille vai vain fukseille. 
Toastmastereita etsitään. 
 

f. 1.10. Maisterisitsit 
Toasteja etsitään. Teemana on pilalla-sitsit. 
 

b. 9.9. Juomapelirundi 
Tapahtuma alkaa klo 17.30 ja se järjestetään Sorsapuistossa. Tapahtuma on täynnä. 
Joukkueita ja rasteja on 8.  
 

c. 22.9. IK keskustelee: yhteiset pelisäännöt 
Tapahtuman runko on suunniteltu palaverissa. Event julkaistaan tänään. Laaditaan 
keskustelun pohjalta dokumentti, joka mahdollisesti tuodaan esille syyskokouksessa. 
Aloitetaan Iltakoululla on asiaa! - ryhmässä keskustelulanka ideoista. TREY:n 
järjestökummi auttaa mielellään järjestelyissä. 
 

d. 7.10. Syyslove 
Ei uutta tiedotettavaa. 
 

e. 14.10. Bussirundi 
Koronarajoitukset aiheuttavat suurta epävarmuutta tapahtuman järjestämisestä. Odotetaan 
tietoa uusista koronarajoituksista. 
 

f. 21.10. Hämeenkadun Appro 
Järjestölipunmyynti alkaa 23.9. Järjestetään sitova ilmoittautuminen ja ostetaan sen 
perusteella lippuja Iltakoululle. 



 
g. Sivuaineinfo 

Päivämäärä alustavasti 6.10. Keskustellaan Hanna Peevon kanssa järjestelyistä. Järjestetään 
tapahtuma fyysisesti, jos rajoitukset sallivat. 
 

h. Toisen vuoden opiskelijoiden get together 
Tapahtuma järjestetään 9.9. yliopistolla. 
 

i. Yhteinen tapahtuma SYY-Tampereen kanssa 
Odotetaan vastausta SYY:n excuvastaavalta yhteisen etäexcun osalta. 
 

j. 3.9. Maistereiden huurteinen seikkailu 
Uusi päivämäärä 8.10. Tapahtuman suunnittelu on hyvässä vaiheessa. 
 

k. 29.9. Liikuntakokeilu Flowpark 
Ilmoittautuminen on käynnissä. 
 

19. Vuosijuhlat 
Kutsut lähetetty tänään kaikille kutsuvieraille. Ilmoittautuminen päättyy 26.9. Jäsenistön 
ilmoittautumien alkaa 28.9. ja päättyy 3.10. Lisäilmoittautuminen mikäli paikkoja jää alkaa 5.10. 
Puhujat ovat selvillä. Henkilökunnan puhujaa selvitetään.  
 

20. Ainejärjestötila 
Päivystykset on aloitettu 2.9. Päivystys järjestetään toistaiseksi joka torstai klo 12–14. Laaditaan 
uudet päivystäjän ohjeet. Sovitaan että ostetaan vastaisuudessa aj-tilaan vain kauramaitoa 
ympäristösyistä. Viedään fyysiset pöytäkirjat kevään kokouksista aj-tilaan. 
 

21. Uusien jäsenten hyväksyminen 
Cecilia Ingman ehdottaa, että hyväksytään kuusi uutta jäsentä Iltakoulu ry:n jäseneksi. Hyväksytään 
ehdotus. 
 

22. Syyskokous 
Pidetään syyskokous alustavasti viikolla 46. Alustava ajankohta on keskiviikkona 17.11. klo 16. 
 

23. Puheenjohtajan tilannekatsaus 
Keskusteltiin hallituksen toiminnasta yleisesti. 14.9. on dekaanilounas. Järjestökahvit keskiviikkona 
8.9. Nyyti ry:n ja TREY:n hyvinvointiteemainen tapahtuma järjestötoimijoille 22.9. klo 16. 
 

24. Muut esille tulevat asiat 
Kokoustetaan lavatanssibileistä keskiviikkona. 
 

25. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Hallitus kokoustaa seuraavan kerran keskiviikkona 22.9. klo 14. 
 

26. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 18.29. 
 
 

 



   

 

 

 

 

   

  
 

 

 

 
 
 
 

Cecilia Ingman, puheenjohtaja Juho Lankinen, sihteeri 

Matias Mena, pöytäkirjantarkastaja Oskari Portaankorva, 
pöytäkirjantarkastaja 


