ILTAKOULU RY
HALLITUKSEN KOKOUS 10/2022

PÖYTÄKIRJA

Aika: Keskiviikko 25.5.2022 kello 17.30
Paikka: Zoom
Etäyhteyslinkki:
https://tuni.zoom.us/j/66906418311?pwd=MFFqKzNIcVJhcTFwblhuaXEwNmlGdz09
Paikalla:
Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja
Tiina Laine, sihteeri
Eevi Kotiranta
Eetu Niemi
Elias Nolte
Ella-Viivi Pelkonen
Juuni Jaatinen, poistui 18.31
Milja Karjalainen
Saara Vuorinen
Tessa Kiviniemi
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:
Mea Vähä-Jaakkola, saapui 17.56 ja poistui 18.06

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 Saara Vuorinen ja Tessa Kiviniemi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään kokouksen esityslista sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat ja posti

On saatu P-klubin ainejärjestölehti Walpo, jota voi lukea ainejärjestötilassa. On saatu
muistutus ilmoittautumisesta Man@gerin vuosijuhlille, johon selvitellään osallistujia. On
saatu alustava kutsu Praxis ry:n vuosijuhlille.
Lukuvuoden avajaisten festareista on saatu sähköpostia Treyn järjestösähköpostiin.
Mietitään osallistumista tapahtumaan.

6. Talous
a) Taloustilanne
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 28 666,77 euroa.
b) Laskut ja korvaukset
Ei uusia laskuja tai korvauksia.
Wappumökille sekä Iltakoulun miekkailukokeiluun osallistuneista osa on jättänyt maksamatta
osallistumismaksut. Rahastonhoitaja ottaa yhteyttä kyseisiin henkilöihin piakkoin.
7. Sähköiset päätökset
a) Taneli Pelkkala ehdottaa 11.5, että maksetaan Restel Ravintolat Oy:lle 562,00 euroa
Ruotsinlaivasimulaation tarjoiluista. Kulut katetaan tapahtumabudjetista. Hyväksytään
ehdotus.
b) Taneli Pelkkala ehdottaa 11.5, että maksetaan Turun haalarimerkki Oy:lle 134,96 euroa
Homokoulu-haalarimerkkien tilaamisesta. Kulut katetaan tapahtumabudjetista.
Hyväksytään ehdotus.
c) Kaisla Karvosenoja ehdottaa 15.5, että palkataan esiintyjä Pride-bileisiin hintaan 230
euroa. Kulut menevät tapahtumabudjetista ja katetaan osallistumismaksuilla.
Hyväksytään ehdotus.
d) Taneli Pelkkala ehdottaa 17.5, että maksetaan Olli Jaloselle 230,00 euroa Pride-bileiden
drag-esityksen esiintymismaksusta. Kulut menevät tapahtumabudjetista ja katetaan
osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus.
e) Tiina Laine ehdottaa 20.5, että palkataan Mixeiltä Pride-bileitä varten DJ hintaan 70
euroa. Kulut menevät tapahtumabudjetista ja katetaan osallistumismaksuilla.
Hyväksytään ehdotus.
f) Taneli Pelkkala ehdottaa 20.5, että maksetaan 318,10 euroa Ella-Viivi Pelkoselle
vappusitsien pizzatilauksen ja shottilasien hankkimisen johdosta. Kulut katetaan
tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus.

g) Taneli Pelkkala ehdottaa 21.5, että maksetaan Orasso Oy / Ravintola Mixeille 70,00
euroa Pride-bileitä varten palkatun DJ:n esiintymisesta. Kulut menevät
tapahtumabudjetista ja katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus.
h) Taneli Pelkkala ehdottaa 23.5, että maksetaan Pirita Ollilalle 39,32 euroa kaverisitsien
hankinnoista sekä tapahtumasta koituneiden matkakulujen johdosta. Kulut katetaan
tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus.
i) Taneli Pelkkala ehdottaa 23.5, että maksetaan Boomi ry:lle 1050,00 euroa heidän
osuutenaan Särkän Märkä-tapahtumaan myydyistä lipuista. Kulut menevät
tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus.
j) Taneli Pelkkala ehdottaa 24.5, että maksetaan Anniina Pöntiselle 23,80 euroa eli puolet
Iltakoulun ja Tampereen Eurooppanuorten järjestämän Euroviisu-katsomon tarjoiluista.
Kulut katetaan kulttuurisektorin budjetista. Hyväksytään ehdotus.

8. Palaute hallitukselle
a) Hallituksen sisäinen palaute keväältä
On kerätty palautetta hallituksen sisäisestä toimivuudesta ja yhteistoiminnasta.
Palautteet käydään läpi henkilökohtaisissa palautekeskusteluissa.
Iltakoulun palautelomakkeeseen on saatu kahdeksan uutta palautetta. Palautteet koskevat
fuksipassin kestoa ja sisältöä. Palautteessa toivotaan muutosta fuksipassin tehtäviin sekä keston
pidentämistä koko lukuvuoden mittaiseksi.
On saatu palaute koskien liikuntasektorin aktiivisuutta kevätlukukaudella. Toivotaan enemmän
tapahtumia liikuntasektorilla jatkossa. Toteutetaan jälleen liikuntatapahtumia syyslukukauden
alkaessa.
On saatu neljä palautetta koskien Iltakoulun nettisivuja. On pyydetty muun muassa yhteistyösivujen
päivitystä, hallituslaisten yhteydenottotietojen päivitystä nettisivuille ja tenttikysymyspankin
uudelleenjärjestelyä. Tenttikysymyspankin järjestelyä päätetään olla muuttamatta Kiitetään
palautteista ja pyritään tekemään nettisivuista mahdollisimman hyvin toimivat.
On saatu palaute koskien mahdollisuutta saada Iltakoululaisia tervehtimään ja tsemppaamaan
Politiikan tutkimuksen pääsykokeeseen osallistuvia hakijoita. Selvitetään, löytyykö tutoreiden
joukosta halukkaita tähän.
Vapun aikaan saatiin suullista palautetta, jossa toivottiin Iltakoulun osallistumista vappuradioon.
Pidetään tämä mielessä ensi kevättä varten.
Hallitus kiittää kaikkia palautteen antajia.

Mea Vähä-Jaakkola saapuu ajassa 17.56.
9. Menneet tapahtumat
a) Pride-bileet 13.5.
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut ja siitä on saatu positiivista palautetta. Pohditaan
tapahtuman haalarimerkin ottamista yleiseen myyntiin.
b) Iltakoulun ja TENin Euroviisukatsomo 14.5.
Tapahtumaan osallistui noin 15 henkilöä. Pienistä teknisistä ongelmista huolimatta
tapahtuma oli yleisesti onnistunut.

10. Tulevat tapahtumat
a) POP-päivät
Politiikan tutkimuksen päivät järjestetään tänä vuonna Tampereella. Tapahtuma sijoittuu
syksylle, noin loka-marraskuun ajalle. Iltakoulun vastuulla olisi järjestää osallistujille
iltaohjelmaa tapahtuman aikana.
On saatu pyyntöä Iltakoulun alumneilta pitää rastikierrosta heidän tapahtumassaan 24.9. Etsitään
hallituksesta ja mahdollisesti jäsenistöstä halukkaita rastinpitäjiä.
On saatu Interaktiolta kyselyä osallistua Bommarissa järjestettävien poikkitieteellisten bileiden
toteuttamiseen syyskuussa. Ollaan kiinnostuneita tapahtumaan osallistumisesta ja pyritään
selvittämään lisäinfoa tapahtumakonseptista sekä -ajankohdasta.
Mea Vähä-Jaakkola poistuu ajassa 18.06.
11. Kulttuuri ja ympäristö
Kesäteemainen kulttuuri- ja ympäristökatsaus julkaistiin jäsenistölle tiistaina 24.5.

12. Viestintä ja sosiaalipolitiikka
Kesän aikana järjestetään Instagramissa kesätyö- ja harkkaesittelyjä, joihin kaivataan vielä
esittelijöitä kesäkuun osalle. Wapun aftermovie on editoitavana ja se julkaistaan jäsenistölle
piakkoin.
Tehdään syksyn ensimmäiseen Anti-lehteen hallitusesittelyt, jotta hallituslaiset tulisivat
fukseille tutuksi.

13. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
Syksyn vaihto-oppilaiden tutorit on jaettu tutorpareihin ja heitä varten on perustettu
WhatsApp-ryhmä. Hiiriviikoille on suunnitteilla kv-tapahtuma, jonka olisi tarkoitus olla
yhteinen tutustumistilaisuus Iltakoulun fukseille ja vaihto-opiskelijoille.

14. Koulutuspolitiikka
Koulutuspoliittinen vastaava osallistui toukokuun kollegioon, jossa keskusteltiin muun
muassa opiskelijavalintoihin ja valmennuskursseihin liittyvästä toiminnasta,
kesäopetustarjonnasta ja tulevan syksyn ohjelmasta.
Koulutuspoliittisen vastaavan ja tiedekunnan opintopäällikön tapaamisessa keskusteltiin
orientoivista opinnoista sekä suunniteltiin syksylle MAB:in uusille opiskelijoille
tervetuliaistilaisuutta orientaatioviikoille.
TOSI-tilahankkeen työpaja järjestetään 1.6. ja kartoitetaan mahdollisia hallituslaisia
osallistumaan työpajaan.
Juuni Jaatinen poistuu ajassa 18.31.
15. Työelämä ja alumni
a) Syksyn ekskursiot
Suunnitellaan työelämäekskursiota Helsinkiin syksylle ja aletaan kartoittaa mahdollisia
työelämäkohteita siihen.
Syksylle suunnitellaan mahdollisesti ulkomaanekskursiota riippuen siitä, saadaanko
TREY:ltä kansainvälisyystukea.

16. Varainhankinta
Varainhankintatoimikunta kokoontuu perjantaina 27.5. keskustelemaan marrasjuhlien ja
haalarien sponsoroinnin etenemisestä. Pyritään päättämään mahdollisimman pian
päivämäärä ja artisti Supper Clubissa järjestettäville Back to School-bileille.
Haalarimerkkitilauksia otetaan vastaan koko kesän, mutta ne lähetetään tilaajille vasta
syksyllä.

17. Valmennuskurssi
Iltakoulun valmennuskurssi on saatu päätökseen. Kurssi oli yleisesti onnistunut ja siitä
kerätään vielä osallistujilta loppupalautetta.

18. Tutorointi ja yhdenvertaisuus
Hiiriviikkojen aikataulu on suunniteltu. Aikataulu julkaistaan jäsenistölle lähempänä
syksyä. Tutoreille on jaettu vastuutapahtumat hiiriviikoille ja heitä kannustetaan
suunnittelemaan tapahtumiaan jo kesän aikana.
Syksylle suunnitellaan jäsenistölle keskusteluja muun muassa alkoholipolitiikasta sekä
turvallisen tilan periaatteista.

19. Liikunta ja hyvinvointi
Hakemukset syksyn yhteisille liikuntavuoroille on lähetetty. Iltakoulun oman liikuntavuoron
aikaa ja toteutustapaa pohditaan vielä. Liikuntakokeiluja ja muita liikunta- ja
hyvinvointisektorin tapahtumia on suunnitteilla syksylle. Suunnitellaan myös hiiriviikkojen
ajalle liikunta- ja hyvinvointitapahtumia.

20. Marrasjuhlat
Marrasjuhlien budjettia pyritään laskemaan silliksen toteuttamistapaa ajatellen. Pyritään
varaamaan tila marrasjuhlille sekä sillikselle mahdollisimman pian. Mietitään
ansiomerkkien tilaamista tarkemmin syksyllä.

21. Ainejärjestötila
Ainejärjestötila on suljettu kesäloman ajan.

22. Puheenjohtajan tilannekatsaus
Ei uutta tiedotettavaa.

23. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

24. Seuraavan kokouksen ajankohta
Hallitus jää kesäksi kokoustauolle ja seuraava hallituksen kokous järjestetään elokuun
alussa. Tarkempi ajankohta kokoukselle päätetään myöhemmin.

25. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 18.54.

________________________________
Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja

_________________________________
Tiina Laine, sihteeri

________________________________
Tessa Kiviniemi, pöytäkirjantarkastaja

_________________________________
Saara Vuorinen, pöytäkirjantarkastaja

