
ILTAKOULU RY 
HALLITUKSEN KOKOUS 16/2021 

Aika: Perjantai 8.10. klo 10 alkaen 
Paikka: Zoom 
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/61323969163?pwd=ZkZDYi9XOWk1alE3QlhDcUUwNGIzdz09 

Paikalla 

Cecilia Ingman, puheenjohtaja 

Oskari Portaankorva 

Ella-Viivi Pelkonen 

Eevi Kotiranta 

Henriina Rantala 

Ella-Viivi Pelkonen, sihteeri 

Eetu Niemi 

Katariina Partanen  

Jessica Ruohomäki  

Matias Mena saapui ajassa 11.54 

Mea Vähä-Jaakkola saapui ajassa 12.28 

 

1. Kokouksen avaaminen 
A avataan kokous ajassa 10.05 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta  
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Henriina Rantala ja Eetu Niemi 
 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Cecilia Ingman ehdottaa, että lisätään esityslistaan kohtaan 11. Tulevat tapahtumat kohta u. 
hyvinvointiviikon tapahtuma. Hyväksytään muutosehdotus.  

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Vuosijuhlakutsuja on tullut P-klubilta, Puolue ry:ltä ja Tampereen akateemisesti sivistyneet gambinan 
ystävät -järjestöltä. Hallitus kiittää kutsuista ja alkaa selvittämään osallistujia.  

6. Talous 
a. Taloustilanne  

Iltakoulun tilillä on 24 416, 94 euroa  
b. Laskut ja korvaukset  

Ei uusia tai korvauksia 
 

7. Sähköiset päätökset 



Juho Lankinen ehdottaa 23.9., että ostetaan aj-tilaan kahvia ja kauramaitoa n. 30 eurolla. Summa katetaan 
kahvin myynnillä. Hyväksytään ehdotus 

Eevi Kotiranta ehdottaa 23.9., että ostetaan Nokian Panimolta sittenkin yhteensä 353,53 eurolla juomia 
fuksisitseille. Kulut katetaan osallistumismaksuilla ja sitsi/bilebudjetista. Hyväksytään ehdotus 

Cecilia Ingman ehdottaa 27.9., että allekirjoitetaan TREY:n kannanotto kulkuoikeuksista. Hyväksytään 
ehdotus 

Cecilia Ingman ehdottaa 28.9., että ostetaan Nokian Panimolta juotavia 288,76 eurolla maisterisitseille. Kulut 
katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 

Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 28.9., että maksetaan HD-Group Oy:lle 2 766,80 euroa vuoden 2021 
opiskelijahaalareista. Hyväksytään ehdotus. 

Eevi Kotiranta ehdottaa 29.9., että ostetaan fuksisitseille yhteensä 137,78 eurolla ruokaa, aterimia, 
jätesäkkejä yms. muuta järjestelyyn tarvittavia juttuja. Kulut katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään 
ehdotus. 

Juho Lankinen ehdottaa 29.9., että valitaan 22.9. järjestettyyn hallituksen kokoukseen esityslistan kohtien 
23–27 osalta pöytäkirjantarkastajaksi Mea Vähä-Jaakkola Matias Menan tilalle. Hyväksytään ehdotus. 

Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 30.9., että maksetaan Eevi Kotirannalle 422,81 euroa fuksisitseille 23.9. 
ostetuista tarvikkeista, syötävistä ja juotavista. Hyväksytään ehdotus. 

Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa,1.10., että maksetaan 50 euroa Tampereen soutukeskuksen tukisäätiölle pöytien 
järjestelystä fuksisitsien 23.9. jälkeen. Hyväksytään ehdotus. 

Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 1.10., että maksetaan 268,97 euroa Turun haalarimerkki Oy:lle marx-patukka 
haalarimerkkien toimittamisesta. Hyväksytään ehdotus. 

Cecilia Ingman ehdottaa 6.10., että ostetaan maisterisitseille viinoja 309,26 eurolla. Kulut katetaan 
tapahtuman tuotoista. Hyväksytään ehdotus. 

Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 6.10., että maksetaan Nokian Panimolle 353,53 euroa fuksisitseille 23.9. 
ostetuista juotavista. Hyväksytään ehdotus. 

 

8. Palaute hallitukselle 

Palautteessa on toivottu Työväen Ampujien kaulahuiveja. Asiaa on lähdetty selvittämään työryhmän voimin 
ja asia saadaan toivottavasti vireille jo tämän vuoden puolella. 

Bussirundin järjestelyistä on tullut kysymyksiä joiden huolena on ollut eri vuosikurssien välinen 
eriytyminen. Reittejä suunniteltaessa voimassa olivat vielä baarien asiakaspaikkarajoitukset, jonka vuoksi 
ainoa ratkaisu oli bussien lähettäminen eri reiteille. Nyt asiakaspaikkarajoitukset ovat kuitenkin poistuneet, 
jolloin bussien kiertäminen samoissa baareissa olisi mahdollista. Bussirundiin on kuitenkin enää viikko 
jäljellä, jonka vuoksi hallitus ei reittien uudelleenjärjestelystä ja siihen liittyvistä taustatöistä aiheutuvan 
työmäärän vuoksi näe muutosten tekemistä enää järkevänä. Bussit tulevat kuitenkin kohtaamaan matkan 
aikana ja ilta jatkuu yhteisillä jatkoilla.  

Hallitus on saanut palautetta kirjoitusvirheistä pöytäkirjoissa. Kirjoittamisessa ollaan jatkossa tarkempia.  

Hallitus on saanut ehdotuksen työelämäsektorin tapahtumasta, joka tapahtuisi esimerkiksi alumnikahvien 
muodossa. Hallitus kiittää ideasta ja lähtee selvittämään toteutusmahdollisuuksia.  



Hallituksen sisäisessä palautteessa korostettiin sisäisen viestinnän luottamuksellisuutta. Hallitus kokee 
muistutuksen tärkeäksi ja kiinnittää asiaan huomiota jatkossakin.  

Hallitus kiittää palautteista.  

9. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 
Kehitysyhteistyön kamera edelleen haussa. Kansainvälisiä sitsejä on pohdittu tiedekunnan 
kansainvälisyysvastaavien kanssa. Kv-tuutoroinnin haku alkaa maanantaina 11.10.  
 

10. Menneet tapahtumat 
a. Hiiriviikot 

i. 23.9. Fuksisitsit 
Tapahtumassa oli noin 80 ihmistä ja se oli onnistunut.  
 

ii. 1.10. Maisterisitsit  
Paikat menivät nopeasti ja tapahtumassa oli noin 90 ihmistä. Sitsit olivat 
onnistuneet.  
 

b. 22.9. IK keskustelee: yhteiset pelisäännöt 
Tapahtumassa saatiin aikaiseksi hyvää ja tärkeää keskustelua ja se oli kaikinpuolin 
onnistunut. Tapahtumaan osallistui hallituksen lisäksi yksi iltakoululainen.  
 

c. 29.9. Liikuntakokeilu FlowPark  
Tapahtumasta on tullut positiivista palautetta ja se oli onnistunut järjestäjienkin mielestä. 
Tapahtumassa oli 15 henkilöä. 
 

d. 6.10. Sivuaineinfo 
Sivuaineinfo keräsi 35 osallistujaa. Tapahtuma oli onnistunut.  
 

11. Tulevat tapahtumat 
a. 8.10. Maistereiden huurteinen seikkailu 

Järjestelyt ovat valmiina ja tapahtuma on tänään.  
 

b. 12.10. Etäexcu Oikeusministeriöön 
Osallistujia ilmoittautunut 27. Linkki tapahtumaan lähetetään osallistujille 
tapahtumapäivänä.  
 

c. 14.10. Bussirundi 
Bussirundille on paikkoja vielä jäljellä. Ravintoloiden kanssa on neuvoteltu juomahinnoista. 
Ilmoittautuneille tule vielä ensi viikolla kysely paikkatoiveista. Viralliset jatkot ovat 
Kaijakassa. 
 

d. 20.10. Ihastu Iltakouluun 
 Tila on varattu yliopistolta tapahtumaa varten. Esittelyt ovat käynnissä Instagramin puolella. 
 

e. 22.10. Etäexcursio SYY-Tampereen kanssa 
Excursio kohdistuu Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistoon kello 13–14. Tilaisuus 
järjestetään etäyhteydellä.  
 

f. 22.10. Maisterisauna 
Tapahtuma pidetään YTHS-saunalla. Facebook-tapahtuma on kehitteillä.  
 



 
 

g. 27.10. Haalarikastajaiset 
Tapahtuman suunnittelu käynnissä ja rastinpitäjiä etsitään. YTHS-sauna on varattu kastetta 
varten  
 

h. 28.10. KV Syysretki 
Ilmoittautuminen tapahtumaan on auki.  
 

i. 30.10. Johdon halloween 
Johdolta selvitetty lisätietoja tapahtumasta. Hallitus selvittää asiaa vielä lisää ja miettii 
osallistumista tapahtumaan.  
 

j. 1.11. Etäexcursio  
Excursiota pitää. Amnesty International.Tapahtuma järjestetään klo 14–15.30 Teams-
palvelussa.  
 

k. 10.–12.11. Ruotsin excu  
Iltakoulun liput myytiin loppuun nopeasti.  
 

l. 18.11. Lukuvuoden avajaisseminaari 
Etsitään fuksien keskuudesta puhujia paneelikeskusteluun. Seminaarin jatkot ovat Telakan 
yläkerrassa.  
 

m. 25.11. Lavatanssibileet  
Tapahtuman suunnittelu etenee, bändi etsinnässä.  
 

n. 30.11. Hallitussitsit  
Suunnittelu etenee muiden ainejärjestöjen kanssa.  
 

o. 1.12. Yhteistapahtuma Euroopan parlamentin ja FAIA:n kanssa 
Tapahtuman tiimoilta on tavattu FAIAN edustajan kanssa, paikaksi on mietitty Telakkaa. 
Tapahtuman on tarkoitus olla matalan kynnyksen EU-tapahtuma. Euroopan parlamentin 
kanssa tavataan vielä ensi viikon torstaina, jolloin tapahtumasta saadaan lisää tietoa.  
 

p. 2.12. Joululove  
ei mitään uutta tämän tapahtuman saralta.  
 

q. 7.12. Fuksien pikkujoulut 
 Fukseille pidetään ensi viikolla palaveri fuksien kanssa pikkujouluista. Mietitään budjettia. 
  

r. Takaisin (ala) kouluun 
Lokakuun liikuntatapahtuma. Tapahtumassa pelataan alakoulusta tuttuja pihaleikkejä. 
Valmistelut etenevät, paikka vielä puuttuu. Tapahtuma on maanantaina 25.10.  
 

s. IK get together 28.10.  
Sopivaa tilaa selvitetään.  
 

t. Harkkainfo  
Varataan tila yliopistolta tapahtumaa varten. Suunniteltu päivämäärä on 8.11. 
 



 
 

u. Hyvinvointiviikon tapahtuma 
Yliopistolta varattu tila 2.11. tapahtumaa varten. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä 
Maukasteen kanssa.  

 
Pidetään kokoustauko ajassa 11.43.  
 
Matias Mena saapuu paikalle ajassa 11.54.  
Jatketaan kokousta ajassa 11.54.  
 

12. Kulttuuri ja ympäristö 

Viiniä sohvalla -tapahtuma on suunnitteilla ja sen alustava päivämäärä on 22.11.  

13. Varainhankinta 
a. Yhteistyömahdollisuudet 

 Kaijakan kanssa on sovittu vuoden 2020 käyttämättömistä kerroista. Heidi´s jäsenyys on 
tulossa. Tästä lisää tietoa myöhemmin.  
 

b. Haalarit  
Haalarit saapuivat etuajassa ja niiden jakaminen on aloitettu.  
 

c. Uudet oheistuotteet 
Työväenampujien huiveja on toivottu. Virallinen TA- huivityöryhmä on perustettu asian 
edistämiseksi. Huiveja on tarkoitus saada vielä loppuvuodesta myyntiin. College-tilaus on 
tulossa taas myöhemmin syksystä.  

d. Haalarimerkkien myynti 
Haalarimerkkejä on myyty paljon aj-tilassa.  
 

14. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 
 

a. Yhteiset pelisäännöt: Luonnos yhteisistä pelisäännöistä lähetetään kommenttikierrokselle 
jäsenistölle syksyn aikana.  
  

15. Liikunta ja hyvinvointi 

Liikuntasektorilla suunnitellaan seuraavaksi jousiammuntaa. Päivämäärä ei ole vielä tarkentunut.  

16. Koulutuspolitiikka 
a. Kopokirje 

Lähetetään lähiviikkoina ensimmäisen periodin loputtua.  
b. Opintokysely 

Kysely tulossa yhdessä Johdon kanssa. Tarkoitus kysyä opiskelijoiden elämäntilanteesta ja 
esimerkiksi hybridiopetuksen tarpeesta. Kyselyn tuloksia jaetaan henkilökunnan kanssa.  
 

17. Työelämä ja alumni 
Alumnipaneeli tulossa ja puhujia mietitään.  
 

18. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 
a. Verenluovutuskampanja 

Otettu yhteyttä muihin ainejärjestöihin asian tiimoilta, toistaiseksi emme ole saaneet 
vastausta. Jatketaan kuitenkin suunnittelua.  



 
 

19. Vuosijuhlat 

Vuosijuhlat myytiin loppuun ja kaikki jäsenistön paikat myytiin täyteen. Suunnittelut etenevät hyvin.  

a. Standaarit 
Jäsenistöltä on kerätty ehdotuksia standaarien lomakkeen kautta. Lomakkeen kautta 
vastauksia ei tullut, mutta hallitus on saanut suullisia ehdotuksia.  
 

b. Sillis 
Teemana on taikasillis. Ohjelmaa on mietitty ja järjestelyt etenevät.  

Mea Vähä- Jaakkola saapui paikalle ajassa 12.28.  

20. Ainejärjestötila 

Päivystyksiä on ollut kaksi kertaa viikossa. Mikäli yliopiston linjaukset vapautuvat, avataan aj-tila päivystys 
jokapäiväiseksi päivystäjäresurssien mukaan.  

21. Syyskokous  
Toistaiseksi ei uutta tietoa.  
 

22. Kolmas kvartaalikatsaus ke 13.10. 15 alkaen.  
 

23. Uusien jäsenten hyväksyminen 
 

24. Puheenjohtajan tilannekatsaus 
Puheenjohtaja osallistui Cocktail-kollegioon. Asiat menevät eteenpäin.  
  

25. Muut esille tulevat asiat  
Aletaan selvittämään hallituksen virkistäytymismahdollisuuksia.  
 

26. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraava kokous pidetään 19.10. klo 10 alkaen.  
 

27. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 12.54  



 

Cecilia Ingman, puheenjohtaja                                                   Ella-Viivi Pelkonen, sihteeri 

 

 

Henriina Rantala, pöytäkirjantarkastaja                                     Eetu Niemi, pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 


