
ILTAKOULU RY 
PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 15/2021 

Aika: Keskiviikko 22.9. klo 14 
Paikka: Ylävitonen 
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/61781528107?pwd=dDZ2V2QzaTE3ZU81SW5Qb1NlSTdIQT09 

Paikalla: 

Cecilia Ingman, puheenjohtaja 
Juho Lankinen, sihteeri 
Oskari Portaankorva 
Matias Mena poistui 16.52. 
Katariina Partanen 
Eevi Kotiranta 
Eetu Niemi 
Jessica Ruohomäki 
Ella-Viivi Pelkonen 
Mea Vähä-Jaakkola 
 

Etänä: 
Ami Lehtinen poistui 15.52. 
Jenna Krakau poistui 14.26. 
Henriina Rantala 

 

1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous ajassa 14.03. 
 

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

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Eevi Kotiranta ja Matias Mena. 
 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Matias Mena ehdottaa, että lisätään kohdan 11. Tulevat tapahtumat kohtaan o. Haalarikastajaiset 
päivämäärä. Hyväksytään ehdotus. 
 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
Reettoreilta, TREY:ltä, Biopsilta ja Valta ry:ltä on saatu kutsu vuosijuhlille. Päätetään hallituksen 
edustajat juhlille arpomalla. TREY:n vuosijuhlille lähtee arvonnan tuloksena Mea Vähä-Jaakkola. 
Päätetään edustajat muille vuosijuhlille myöhemmin. 
 
P-Klubilta tullut kutsu hallitukselle Trivial Perseet-tapahtumaan. Hallitukselta lähtee joukkue 
tapahtumaan. Lexica on varannut Iltakoululle joukkuepaikan kyrpongin SM-kilpailujen 
ilmoittautumisesta. Halukkaita osallistujia ei löytynyt. 
 

6. Talous 
a. Taloustilanne 

Iltakoulun tilillä on 23 022,94 €. 
 



b. Laskut ja korvaukset 
Ei uusia laskuja tai korvauksia. 
 

7. Sähköiset päätökset 
Oskari Portaankorva ehdottaa 9.9., että tilataan marx-patukka haalarimerkkiä 200 kappaletta hintaan 
1,30 €/kpl. Rahat menevät varainhankinnan budjetista ja ne käytetään haalarimerkkimyynnin 
mahdollistamiseksi. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 10.9., että maksetaan Eetu Niemelle 150 € Crichton Cupin 
osallistumismaksun maksamisesta. Hyväksytään ehdotus. 
 
Matias Mena ehdottaa 10.9., että YTHS-saunan varaus perjantaille 17.9. siirretään perjantaille 22.10. 
Siirrosta ei tule lisäkustannuksia aiemmin varausta varten budjetoidun 290 € päälle. Hyväksytään 
ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 13.9., että maksetaan Staabi ry:lle 50,40 euroa haalarimerkeistä 
speedfriending -tapahtumaan. Hyväksytään ehdotus. 
 
Cecilia Ingman ehdottaa 14.9., että siirretään HalKo 15/2021 keskiviikolle 22.9. klo 14, koska 
kokouksessa sovittu ajankohta kävi niin harvalle, ettei kokous olisi ollut päätösvaltainen. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
Matias Mena ehdottaa 14.9., että budjetoidaan Iltakoulun Olympialaisten palkintojen hankintaa 
varten 27,70 €, summa katetaan tapahtuman osallistumismaksuilla, joita on tulossa 58 €. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
Oskari Portaankorva ehdottaa 16.9., että sijoitetaan 500 € Iltakoulun sijoitustilille 
varainhankintasuunnitelman mukaan. Rahat käytetään sijoitusbudjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Eevi Kotiranta ehdottaa 16.9., että ostetaan fuksisitseille Nokian panimolta 332.42 € eurolla juomia. 
Kulut katetaan osallistumismaksuilla, sekä sitsi/bile budjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Matias Mena ehdottaa 20.9., että budjetoidaan Challenge Accepted -tapahtumaan Kekkonen-drinkin 
ainesten oston korvaamista varten 63,12 €, raha katetaan tapahtuman osallistumismaksuilla, joita on 
tulossa vähintään 108 €. Hyväksytään ehdotus. 
 
Matias Mena ehdottaa 20.9., että budjetoidaan 30 € kuuden 5 € arvoisen lahjakortin ostamiseen 
Bakery Café Puustista, lahjakortit lahjoitetaan Challenge Acceptedin voittajille. Raha katetaan 
tapahtuman osallistumismaksulla. Hyväksytään ehdotus. 
 
Eevi Kotiranta ehdottaa 21.9., että ostetaan fuksisitseille väkeviä alkoholeja yhteensä 285.03 eurolla. 
Sisältää shotit, jälkiruokaan alkoholia, sekä toastien ohjelmaan kuuluvaa juotavaa. Kulut katetaan 
osallistumismaksuilla, sekä sitsi/bilebudjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 21.9., että maksetaan Verohallinnolle 762,27 euroa vuoden 2021 
ennakkoveroa, eli 2/2 osa yhteisön tuloveroa. Hyväksytään ehdotus. 
 
Matias Mena ehdottaa 21.9., että varataan Haalarikastajaisten jatkoja varten YTHS-sauna 
keskiviikkona 27.10., ja budjetoidaan tätä varten 240 €. Summa katetaan osallistumismaksulla. 
Hyväksytään ehdotus. 
 



8. Palaute hallitukselle 
Hallitus on saanut palautetta siitä, miksi maisterisitsien ilmoittautumisessa etusijalle on päässyt myös 
kolmannen vuosikurssin opiskelijat. Vastaavaan palautteeseen on vastattu kattavasti tapahtuman 
Facebook-eventissä. Hallitus mietti yhdessä erilaisia ratkaisuja maisterisitsien ilmoittautumisen 
toteuttamiseksi. Kuten vanhemmilla opiskelijoilla, myös kolmannella vuosikurssilla on ollut pitkä 
aika edellisistä tapahtumista. Moni kolmannen vuosikurssin opiskelija opiskelee jo maisteriopintoja 
ja osa vanhempien vuosikurssien opiskelijoista voi olla vielä kandivaiheessa.  
 
Tapahtuman nimi maisterisitsit juontuu siitä, että se on uusi osa maisterituutorointia ja sen 
tarkoituksena on tuoda vanhemmille opiskelijoille aiempaa enemmän tapahtumatarjontaa, luoda 
yhtenäisyyttä ja integroida maisteriopiskelijoita muiden vanhempien opiskelijoiden kanssa. Tämä 
nimi ei siis kuitenkaan rajaa kandivaiheen opiskelijoita sen ulkopuolelle, vaan haluamme varmistaa 
halukkaiden vanhempien opiskelijoiden pääsyn tapahtumaan. Nämä asiat huomioon ottaen hallitus 
on päättänyt laskea kolmannen vuosikurssin opiskelijat myös vanhempiin opiskelijoihin ja näin 
kuuluvan ensimmäiseen ilmoittautumisajankohtaan sitseille ilmoittautumisessa.  
 
Hallitus ymmärtää kuitenkin, että osaa vanhemmista opiskelijoista huolestuttaa paikkojen riittävyys 
tapahtumassa. Tapahtumaan on varattu reilusti osallistumispaikkoja ja hallitus uskoo, että kaikilla 
halukkailla vanhemmilla opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet päästä sitsaamaan. Lisäksi tässä 
vaiheessa ilmoittautumisjärjestyksen muuttamista ei voida pitää tarkoituksenmukaisena. Hallitus 
kuitenkin kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pyrkii ottamaan asian huomioon vastaisuudessa 
tapahtumia suunniteltaessa. 
 
Uutta poikkitieteellistä beerpong tapahtumaa on toivottu. Selvitetään tapahtuman järjestämistä. 
 
Ainejärjestötilan päivystysaikojen lisäämistä on toivottu. Päivystysaikoja laajennetaan lähiaikoina. 
Ainejärjestötilan aukioloaikoja tarkastellaan jatkuvasti ja niitä laajennetaan suhteessa lähiopetukseen 
ja kampuksella aikaa viettäviin opiskelijoihin. 
 
Hallitus kiittää palautteesta. 
 

9. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 
Pamoja ottanut yhteyttä ja toivonut Iltakoululta lahjoituksena käytettyä digikameraa. Iltakoululla on 
asiaa! -ryhmään laitettu ilmoitus. Kameraa ei ole vielä löytynyt. KV-kollegio tarkoitus pitää 
maanantaina 11.10. KV-syysretken järjestäminen jatkuu Staabin, Boomin ja Johdon kanssa. Syksyn 
kv-tutorhaku auki 11.10.–26.10. 
 
Jenna Krakau poistuu ajassa 14.26. 

10. Menneet tapahtumat 
a. Hiiriviikot 20.8.–1.10. 

i. 6.9. Metsäkierros/Herwood-päivä 
Tapahtumassa kierreltiin keskeisiä paikkoja Hervannassa. Tapahtuma oli maksuton. 
Osallistujia oli 28. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

ii. 14.9. Olympialaiset 
Osallistujat ja rastinpitäjät olivat tyytyväisiä. Tapahtuma oli uusi, mutta ajankohta ja 
konsepti todettiin toimiviksi. Osallistujia oli 40. Voittajille ostettiin palkinto. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

iii. 16.9. Challenge Accepted 



Fuksit kiersivät tekemässä tehtäviä omissa ryhmissään ja vanhemmat opiskelijat 
omissaan. Osallistujia oli 56. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut.  
 

b. 9.9. Juomapelirundi 
Osallistujia oli 42 ja rastinpitäjiä 23. Rastien sisällöstä pidettiin ja siirtymien lyhyestä välistä 
tuli positiivista palautetta. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

11. Tulevat tapahtumat 
a. Hiiriviikot 

i. 23.9. Fuksisitsit 
Järjestelyt ovat valmiina. Huomenna haetaan vielä ruokaa tapahtumaan. 
Äänentoistosta on luovuttu sen korkeiksi nousseiden kustannusten vuoksi. Hallitus 
menee tapahtumapaikalle etukäteen valmistelemaan tilaa. Toastmasterit on valittu. 
 

ii. 1.10. Maisterisitsit 
Maisterisitseille avataan 10 ylimääräistä paikkaa. Teema on pilalla-sitsit. 
Toastmasterit on valittu. Nokian panimolta hankitaan juomia sitseille. 
 

iii. 8.10. Maistereiden huurteinen seikkailu 
Järjestelyt etenevät hyvin. Seurataan baarien rajoituksia. 
 

iv. 22.10. Maisterisauna 
YTHS-sauna on varattu. Facebook-event julkaistaan lähiaikoina. Paikkoja 
tapahtumaan on 30. 
 

b. 22.9. IK keskustelee: yhteiset pelisäännöt 
Tapahtuma on tänään. Tapahtumaan on valmisteltu esikysymyksiä. 
 

c. 29.9. Liikuntakokeilu FlowPark 
Ilmoittautuneita on 16. Vahvistetaan varaus Flowparkille. 
 

d. 6.10. Sivuaineinfo 
Event on julkaistu. Tapahtuma järjestetään päätalon C6 luentosalissa. Hanna Peevo kertoo 
aluksi yleisesti sivuaineista, jonka jälkeen iltakoululaiset esittelevät omia sivuaineitaan. 
Selvitetään tarjoilujen hankkimista tapahtumaan. 
 

e. 12.10. Etäexcu Oikeusministeriöön 
Tapahtuma järjestetään Teamsissa klo 14.30–15.30. Tapahtuman Facebook-event julkaistaan 
ensi viikolla. 
 

f. 14.10. Bussirundi 
Facebook-event julkaistaan pian. Ilmoittautuminen alkaa 30.9. klo 12. Reittiä suunnitellaan 
vielä. Varmistetaan että ravintoloissa on riittävästi asiakaspaikkoja. Henen kanssa sovittu 
alustavasti busseista. Selvitetään jatkoja Kaijakassa. 
 

g. 28.10. KV Syysretki 
Selvitetään bussikyytejä retkelle. Facebook-event julkaistaan lokakuussa. 
 

h. 10.–12.11. Ruotsin excu 
Hankitaan alustavasti n. 50 paikkaa Iltakoululle. Odotetaan Boomilta lisätietoja. 
 



i. Yhteinen tapahtuma SYY-Tampereen kanssa 
Etäexcu Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistoon. Tarkkaa päivämäärää ei ole vielä 
päätetty mutta tapahtuma järjestetään viikolla 42. 
 

j. 25.11. Lavatanssibileet 
Paikaksi on suunniteltu Supper clubia. Supper clubiin on oltu yhteydessä ja heiltä saadaan 
juomatarjouksia. Selvitetään mahdollista kampusmarkkinointia. Selvitetään myös bändiä. 
 

k. 2.12. JouluLove 
Suunnitellaan tapahtuman järjestämistä Heidi’s Bier Barissa. 
 

l. Ihastu Iltakouluun 
Instagram-esittelyt 4.10. alkaen. Tapahtuma järjestetään 20.10. yliopistolla.  
 

m. 30.10. Johdon halloween 
Boomilla suunnitteilla toinen tapahtuma samaan aikaan. Selvitetään tapahtuman järjestelyitä. 
 

n. IK get together 
Tapahtuma on koko Iltakoulun avoin saunailta. Selvitetään sopivaa päivämäärää. 
Tapahtumalle tilaksi on suunniteltu Amos-klubia. 
 

o. Haalarikastajaiset 27.10. 
YTHS-saunalle on laitettu viestiä jatkoista. Tapahtuma on rastikierros. Otetaan yhteyttä 
VPK:hon kastamisesta. 
 

p. Fuksien pikkujoulut 
Alustava päivämäärä 7.12. 
 

q. 30.11. Hallitussitsit 
Tapahtumapaikkana toimii Klubi57.  
 
Pidetään kokoustauko ajassa 15.52. 
Ami Lehtinen poistuu ajassa 15.52. 
Jatketaan kokousta ajassa 16.04. 

12. Kulttuuri ja ympäristö 
Kulttuuri- ja ympäristökatsaus tarkoitus laittaa poikkeuksellisesti ennen kuun vaihdetta, jotta ihmiset 
ehtivät valmistautumaan lihaton lokakuu-haasteeseen. Marraskuussa TREY:n kestävän kehityksen 
viikolla tarkoitus pitää ympäristöteemainen Viiniä sohvalla-keskustelutapahtuma. 
 

13. Varainhankinta 
a. Yhteistyömahdollisuudet 

Metkusessa käyty viimeviikolla keskustelemassa rekvisiitan hankinnasta vuosijuhlille ja 
pikkujouluille.  
 

b. Sijoittaminen 
500 € sijoitettu varainhankintasuunnitelman mukaisesti. 
 

c. Haalarien tilaaminen 
Haalarit valmistuvat 6.10. ja alustava saapumisaika on 18.10. alkavalla viikolla. Lasketaan 
haalareiden yksikköhinta fukseille. 
 



14. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 
Iltakoulu keskustelee-tapahtuman pohjalta laaditaan esitys yhteisistä pelisäännöistä. Esitys lähetetään 
myös lausuntokierrokselle jäsenistölle. 
 

15. Liikunta ja hyvinvointi 
a. Hyvinvointiviikon tapahtuma 

Etsitään yhteistyökumppania. RFSU ei pääse. Otetaan yhteyttä tamperelaiseen 
Maukasteeseen.  
 
Odotetaan vastausta Jousiammunnasta. Työväen ampujat osallistui Turussa Crichton Cup-
turnaukseen. Palloiluvuorot ja futsalsarja alkavat lähiaikoina, kun ylioppilaskirjoitukset ovat 
ohi. 
 

16. Koulutuspolitiikka 
a. Syyskuun kupillinen kopoa 

Kokouksessa keskusteltiin Hallopedien tilanteesta, Linna-rakennuksesta, 
tulostuskäytännöistä, sekä nykyisten opetusjärjestelyiden toimivuudesta. Aluksi esiteltiin 
myös kopo-opasta, joka tullaan julkaisemaan syksyn aikana. 
 

b. MABin kopojen tapaaminen 
Tapaamisessa 16.9. olivat paikalla Staabin, Johdon ja Indecsin kopot. Tapaamisessa 
keskusteltiin järjestöjen ja tutkinto-ohjelmien kuulumisista. Johto valmistelee 
edunvalvonnan tueksi kyselyä haluavatko opiskelijat olla etänä vai läsnä, sekä erilaisten 
kurssien toteutusten toimivuudesta. Luonnos kyselystä lähetetään kopoille ja 
opintovastaaville. 
 

c. Koulutuksen ohjausryhmän kokous 
Tapahtumassa keskusteltiin ongelmista Sisun kanssa, kurssien erilaisten toteutusmuotojen 
hämmentävyydestä ja ohjaussuunnitelmien päivittämisestä. Harjoitteluapurahat on järjestetty 
loppuvuodeksi. Opiskelijat ovat tervetulleita opiskelemaan kampukselle ja järjestöt voisivat 
viestiä tästä. 
 

 Kolmas kvartaalikatsaus pidetään lokakuun alussa. 

 
17. Työelämä ja alumni 

Nils Torvaldsille laitettu uudestaan viestiä excusta. Ensi viikolla Tampere Alumni-tapaaminen 
Zoomissa tiistaina 28.9. klo 15-17. Tapahtumassa esitellään infopaketti järjestöille 
alumnitoiminnasta, luodaan yhteinen Teams-alusta sekä tehdään katsaus Tampere Alumnin 
toimintaan. Aloitetaan alumnipaneelin suunnittelu. 
 

18. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 
a. Verenluovutuskampanja 

Ei uutta tiedotettavaa. 
 
Suunnitellaan Ihastu Iltakouluun-tapahtumaa. Aloitetaan hallituslaisten henkilökohtaisilla 
Instagram-esittelyillä, jotka päättyvät tapahtumaan. 
 

19. Vuosijuhlat 



Kutsuvierasilmoittautuminen on auki. Jäsenilmoittautuminen alkaa 28.9. Selvitetään Q&A 
tapahtuman järjestämistä Iltakoulun someissa vuosijuhliin liittyen. Tehdään Iltakoululla on asiaa! -
ryhmään kysely ehdotuksille standaarin saajista. 
 

20. Ainejärjestötila 
Laajennetaan päivystyksiä myös tiistaille klo 12–14. Suunnitellaan kahvipassin käyttöönottoa. 
 

21. Syyskokous 
Selvitetään tilaa. Alustava ajankohta on keskiviikkona 17.11. klo 16. Kokouskutsu lähetetään 2.11.  
 

22. Kolmas kvartaalikatsaus 
Järjestetään katsaus lokakuun alussa. 
 
Matias Mena poistuu ajassa 16.52. 

23. Uusien jäsenten hyväksyminen 
Ei uutta tiedotettavaa. 
 

24. Puheenjohtajan tilannekatsaus 
Syndikaatin tapaamisessa keskusteltu järjestöjen kuulumisia. Dekaanilounaalla keskusteltu myös 
järjestöjen kuulumisista ja yliopiston yt-neuvotteluista. Eilen Johdon ylimääräinen yhdistyksen 
kokous, jossa hyväksyttiin Indecs ja Manager Johdon jäseniksi. 
 

25. Muut esille tulevat asiat 
Hallitus virkistäytyy maanantaina. 
 

26. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Hallitus kokoustaa seuraavan kerran perjantaina 8.10. klo 10. 
 

27. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 17.08. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

  
 

 

Cecilia Ingman, puheenjohtaja Juho Lankinen, sihteeri 

Matias Mena, pöytäkirjantarkastaja Eevi Kotiranta, pöytäkirjantarkastaja 



 

 

Mea Vähä-Jaakkola, 
pöytäkirjantarkastaja 

 


