ILTAKOULU RY
HALLITUKSEN KOKOUS 5/2022

PÖYTÄKIRJA

Aika: Tiistai 8.3.2022 kello 17.30
Paikka: Zoom-etäyhteys
Etäyhteys:
https://tuni.zoom.us/j/67702180915?pwd=Y3ozeVhoalNJ
NGVQRUJVNWxPUE9NQT09
Paikalla:
Jessica Ruohomäki
Tiina Laine, sihteeri
Eevi Kotiranta
Eetu Niemi, poistui 19.02
Ella-Viivi Pelkonen, puheenjohtaja
Juuni Jaatinen
Kaisla Karvosenoja
Milja Karjalainen
Reetamari Pesonen
Saara Vuorinen
Taneli Pelkkala, saapui 18.10

1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 17.33.

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

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Eetu Niemi ja Milja Karjalainen.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa, että vaihdetaan keskenään kohtien 6. Talous ja 10. Tulevat
tapahtumat järjestys esityslistassa. Hyväksytään ehdotus. Milja Karjalainen ehdottaa, että
lisätään kohtaan 6. Tulevat tapahtumat kohta i) Maisteritapahtuma 31.3. Juuni Jaatinen
ehdottaa, että lisätään kohtaan 6. Tulevat tapahtumat kohtaan j) Wappuviikot alakohta xii.
Museovierailu. Hyväksytään ehdotukset.

5. Ilmoitusasiat ja posti
Iltakoulun hallituksen jäsenet edustivat Boomi ry:n ja Staabi ry:n vuosijuhlilla viime
viikonloppuna. VOO ry:n vuosijuhlille ei osallistu Iltakoulun edustajia, mutta tehdään
vuosijuhlien kunniaksi lahjoitus Punaisen ristin katastrofirahastoon.
TREY järjestää kevään aikana merkkimarkkinat, joihin pyritään osallistumaan myös
Iltakoulun merkkimyynnillä.

6. Tulevat tapahtumat
a) Iltakoulun akateeminen luovuttaminen 24.1.–29.4.
i.
Yhteisluovutus
Iltakoulun akateeminen luovuttaminen on edelleen käynnissä.
Yhteisluovutuspäiväksi suunnitellaan 30.3. Yhteisluovutuksesta
informoidaan jäsenistöä päivän varmistuttua.

b) Kyykkä 12.3.
Iltakoulun kyykkäjoukkue on saatu koottua. Tarkemmat peliaikataulut selviävät ennen
kyykkäpäivää.

c) Hallitussitsit 14.3.
Hallitussitsien teemana on tosi-tv ja Iltakoulun hallituksen teemana on Temptation
Island/Paratiisihotelli/Love Island. Lipunmyynti on loppunut ja sitsien tapahtumapaikka
on Klubi57.

d) St. Patrick’s Day -sitsit 16.3.
Liput sitseille on loppuunmyyty. Sitsien tapahtumapaikkana on Bommari. Tapahtuma
järjestetään yhteistyössä kuuden muun ainejärjestön kanssa.

e) Kissakahvilavierailu 24.3.

Maaliskuun kulttuuritapahtumana on vierailu kissakahvila Purnauskikseen. Tapahtuma
julkaistaan pian Facebookissa ja ilmoittautuminen avataan. Varataan kissakahvilasta
kolme pöytää tapahtumaa varten.

f) Kaverisitsit 25.3.
Kaverisitseille myytiin 115 lippua ja ilmoittautuminen on suljettu. Sitsien teemana on
sarjakuvat. Sitsien suunnittelutyö on käynnissä. Toastmasterit sitseille on valittu ja
henkilökunta saadaan Interaktio ry:ltä. Sitsien tapahtumapaikkana on Messukylä ja jatkot
järjestetään Klubilla.

g) Iltakoulun, P-klubin & SYY Tampereen poliittiset esikuva-sitsit 5.4.
Sitseistä on järjestetty suunnittelupalaveri P-klubin ja SYY Tampereen kanssa. SYY
Tampere osallistuu sitseihin tekemällä tapahtumapaikalle infoständin ja
ohjelmanumeron. Selvitetään sitseille toastmastereita. Sitsien osallistumismääräksi
asetetaan 60 henkilöä ja tapahtumapaikkana on juhlatila HHB. Sitsilipun hinnaksi
asetetaan 15 euroa ja myynti hoidetaan Kide.appissa.

h) Pikkulaskiainen 7.4.
Aloitetaan Pikkulaskiaisen lippujen jako aj-tilassa viikolla 11. Lippuja jaetaan kahden
viikon ajan maksutodistetta vastaan ja tästä informoidaan jäsenistöä Iltakoulun
tiedotuskanavilla.

i) Maisteritapahtuma 31.3.
Suunnitellaan tapahtumaa maisteriopiskelijoille. Tapahtumakonseptiksi on suunniteltu
esimerkiksi pubivisaa. Ollaan yhteydessä mahdollisiin tapahtumapaikkoihin ja
informoidaan jäsenistöä tapahtumasta mahdollisimman pian.

j) Wappuviikot
i. Wappuetkot 4.4.
Wappuetkojen suunnittelu Johto ry:n kanssa on käynnissä. Alustavasti tapahtuman
toteutustavaksi on suunniteltu rastikierrosta.
ii.

Munajahti Mixeissä 11.4.
Tapahtuma toteutetaan yhdessä Interaktio ry:n kanssa ja suunnittelu on käynnissä.
Tapahtuman etkopaikaksi on varattu TOAS Ilmari. Tapahtumapaikan Mixein
kanssa on keskusteltu yhteistyöstä esimerkiksi teemadrinkkien muodossa.
Tapahtuman osallistujamääräksi rajataan noin 100 henkeä.

iii.

Wappulove 14.4.

Tapahtuma toteutetaan yhdessä Staabi ry:n kanssa. Tapahtumapaikkana on Heidi´s
Bier Bar. Myydään tapahtumaan yhteensä 600 lippua etukäteen ja lippujen
hinnaksi on määritelty 5 euroa.
iv.

Poikkitieteellinen beer pong-turnaus 15.4.
Tapahtuman suunnittelutyö yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa on käynnissä.
Tapahtumapaikkana on Messukylä.

v.

Wappumökki 18.–19.4.
Wappumökin suunniteltua päivämäärää muutettiin vappukalenterin
aikataulutuksesta johtuen. Tapahtumapaikaksi on valittu Palokärki, johon ollaan
yhteydestä tilan vuokrauksesta. Mietitään tapahtumaan yhteiskyyditystä.

vi.

Trivial perseet 20.4.
Suunnitellaan tapahtumaa yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa.

vii.

Pornobileiden etkot 24.4.
Suunnitellaan tapahtumaa Johto ry:n kanssa.

viii.

Pubiryömintä 26.4.
Tapahtumaa suunnitellaan yhdessä Interaktio ry:n kanssa. Suunnitellaan
tapahtuman osallistujamääräksi 20 henkeä ainejärjestöä kohden.
Tapahtumakonseptina on kierrellä eri pubeja ja suorittaa tehtäviä. Jatkoja
tapahtumille suunnitellaan.

ix.

Särkän Märkä 27.4.
Selvitetään ainejärjestölippujen ostamista tapahtumaan ja tehdään kiinnostuksen
määrästä kyselyä jäsenistölle.

x.

Wappusitsit 30.4.
Sitsit järjestetään noudattaen wappuviikkojen teemaa, joka on wanhan ajan wappu.
Sitsien suunnittelu on käynnissä ja selvitetään esimerkiksi juomatilausta Nokian
panimolta. Sitseille etsitään toista toastmasteria. Sitsien tapahtumapaikkana on
Messukylä.

xi.

Wappupiknik 1.5.
Tapahtumakonseptina on rento pikniktapahtuma ulkona. Tapahtuman suunnittelu
on aloitettu.

xii.

Museovierailu
Suunnitellaan wappuviikoille kulttuuritapahtumaksi vierailua Työväen museo
Werstaaseen. Alustavasti tapahtumapäiväksi on mietitty 13.4.

7. Sähköiset päätökset
a) Kaisla Karvosenoja ehdottaa 24.2, että tilataan kaverisitsejä varten 100 haalarimerkkiä
Merkilliseltä hintaan 135 euroa. Kulut katetaan osallistumismaksuilla ja
tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus.
b) Jessica Ruohomäki ehdottaa 24.2, että käytetään aloitussaunan tarjoiluihin 29,65 euroa.
Rahat menevät saunabudjetista. Hyväksytään ehdotus.
c) Taneli Pelkkala ehdottaa 1.3, että maksetaan Messukylän Työväentalo Oy:lle 540 euroa
Messukylän juhlatalon vuokrauksesta 25.3. kaverisitsejä varten. Kulut katetaan
sitsibudjetista. Hyväksytään ehdotus.
d) Jessica Ruohomäki ehdottaa 2.3, että vuokrataan juhlatila HHB 5.4. P-klubin kanssa
järjestettäviä Poliittiset esikuvat-sitsejä varten hintaan 350 euroa. Kulut menevät
sitsibudjetista ja katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus.
e) Jessica Ruohomäki ehdottaa 7.3, että lahjoitetaan 5 euroa Valtio-opin opiskelijoiden
puolesta 62. vuosijuhlien lahjaksi Punaisen ristin katastrofirahastoon. Hyväksytään
ehdotus.
f) Eevi Kotiranta ehdottaa 7.3, että lahjoitetaan 5 euroa Ukrainan armeijalle Boomi ry:n
puolesta 54. vuosijuhlien kunniaksi. Hyväksytään ehdotus.
g) Jessica Ruohomäki ehdottaa 7.3, että siirretään 8.3. järjestettävä hallituksen kokous
etätoteutukseen korona-altistumisten vuoksi. Hyväksytään ehdotus.

8. Palaute hallitukselle
On saatu palaute Iltakoulun myymistä haalarimerkeistä, joiden kuvassa on Putin ja toivottu
merkkien poistamista myynnistä. Kyseiset haalarimerkit on poistettu Iltakoulun
merkkimyynnistä. Hallitus kiittää palautteesta.

9. Menneet tapahtumat
a) Aloitussauna 24.2.
Tapahtumaan oli ilmoittautunut 60 Iltakoululaista. Tapahtuma lopetettiin noin klo 00:30
ja se oli yleisesti onnistunut.

Taneli Pelkkala saapuu klo 18.10.

10. Talous

a) Taloustilanne
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 21 556,86 euroa.
b) Laskut ja korvaukset
Ei uusia laskuja tai korvauksia.
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa, että maksetaan Taneli Pelkkalalle 15 euroa korvausta tulostussaldosta
rahastonhoitajien tehtäviä varten. Hyväksytään ehdotus.

11. Kulttuuri ja ympäristö
Maalikuun kulttuuritapahtumana on vierailu kissakahvila Purnauskiksessa. Kulttuurikatsaus
jaetaan jäsenistölle tällä viikolla. Selvitetään perinnetyöryhmän mahdollisuuksia osallistua
vapun tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.

12. Viestintä ja sosiaalipolitiikka
Iltakoulu osallistuu Nyyti ry:n järjestämään mielenterveyskampanjaan opiskelijoille sekä
YKA:n jäsenkampanjaan. Molemmista kampanjoista informoidaan jäsenistöä sosiaalisen
median kanavissa.

13. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
Täydennyshaku opiskelijavaihtoihin lukuvuodelle 2022–2023 on käynnissä 7.–20.3. ja tästä
on informoitu politologeja. Tapahtumia vaihto-opiskelijoille on suunnitteilla.

14. Koulutuspolitiikka
On kokoustettu MAB:in koulutuspoliittisten vastaavien kanssa. Kokouksessa keskusteltiin
kampuskehityksestä, opintojen etenemisen seuraamisesta ja lähiopetukseen palaamisesta.
Osallistutaan suunnitteluryhmän kokoukseen maaliskuussa.

15. Työelämä ja alumni
Suunnitellaan useampaa työelämäkohteen excursiota keväälle. Pyritään toteuttamaan
excursioita sekä etänä että paikan päällä. Keväälle on suunnitteilla excursio EUparlamenttiin ja sen suunnittelutyö on käynnissä.

16. Varainhankinta
a) Sijoittaminen

Pysyvä päätös Iltakoulun sijoittamistoiminnasta tehdään syyskokouksessa.
b) Yhteistyömahdollisuudet ja niiden kartoittaminen
Jatketaan uusien yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista ja pyritään ideoimaan uusia
mahdollisuuksia varainhankintatoimikunnan kanssa.
c) Haalarimerkkien tilaaminen ja myynti
Ollaan hankkimassa lisää merkkejä aj-tilaan myyntiä varten. Mietitään mahdollisuutta
siirtää Iltakoulun haalarimerkkien myynti Kide.appiin. On pyydetty jäsenistöltä apua
uusien haalarimerkkien ideointiin.

17. Valmennuskurssi
Ilmoittautuminen valmennuskurssille sekä sen mainostus ovat käynnissä.

18. Tutorointi ja yhdenvertaisuus
a) Tapahtumien esteettömyydestä
Pyritään aloittamaan parempi tiedotus tapahtumapaikkojen esteellisyydestä tapahtumien
julkaisun yhteydessä.
Aloitetaan tutorkoulutukset ja aktivoidaan tutortoimintaa lähiviikkojen aikana.

19. Liikunta ja hyvinvointi
Maaliskuun liikuntatapahtumaksi on suunniteltu miekkailua. Tapahtuma pyritään
sijoittamaan loppukuulle. Huhtikuun liikuntatapahtumaksi on suunniteltu pesäpalloa.
Toukokuun alkuun wappuviikkojen jälkeen suunnitellaan kylpylävierailua. Suunnitellaan
yhteisiä liikuntavuoroja ja -tapahtumia muiden ainejärjestöjen kanssa.

20. Marrasjuhlat
Marrasjuhlien suunnittelu on käynnissä.

21. Ainejärjestötila
Ainejärjestötilapäivystyksiä jatketaan jälleen neljästi viikossa ma-to. 10.3. järjestetään
minttukaakaopäivystys, 16.3. Tampereen eurooppanuorten teemapäivystys sekä 23.3.
teemapäivystys lahjoitusten keräämiseksi Ukrainaan.

22. Uusien jäsenten hyväksyminen
Jessica Ruohomäki ehdottaa, että hyväksytään kolme uutta henkilöä Iltakoulu ry:n jäseniksi.
Hyväksytään ehdotus.

23. Kevätkokous
Iltakoulun kevätkokous järjestetään 29.3. klo 16 alkaen. Lähetetään kokouskutsu jäsenistölle
ensi viikolla. Järjestetään hallitukselle ylimääräinen suunnittelupalaveri koskien
kevätkokouksen valmistelua.

24. Puheenjohtajan tilannekatsaus
Ei uutta tiedotettavaa.
Eetu Niemi poistuu ajassa 19.02.

25. Muut esille tulevat asiat
Informoidaan Pikkulaskiaisen liput hankkineita jäseniä lippujen noudosta. Suunnitellaan
mahdollista haalarimerkkiä pubiryömintä-tapahtumaa varten. Mietitään
ruotsinlaivasimulaatio-tapahtuman järjestämisen mahdollisuutta ja pyritään saamaan sen
järjestämiseen apua jäsenistöltä. Aloitetaan vappupassin suunnittelu jäsenistölle.

26. Seuraavan kokouksen ajankohta
Hallituksen seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

27. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 19.08.

_____________________________
Ella-Viivi Pelkonen, puheenjohtaja

_____________________________
Tiina Laine, sihteeri

_____________________________
Eetu Niemi, pöytäkirjantarkastaja

______________________________
Milja Karjalainen, pöytäkirjantarkastaja

