
ILTAKOULU RY     PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 11/2022 

Aika: Perjantai 2.9.2022 kello 16  
Paikka: Ylävitonen 

Paikalla: 
Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja 
Tiina Laine, sihteeri 
Eevi Kotiranta 
Eetu Niemi 
Elias Nolte 
Ella-Viivi Pelkonen 
Juuni Jaatinen 
Milja Karjalainen 
Reetamari Pesonen 
Saara Vuorinen 
Tessa Kiviniemi 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 16.03. 

 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ella-Viivi Pelkonen ja Reetamari Pesonen. 

 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista sellaisenaan. 

 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

On saatu vuosijuhlakutsu Treyltä. Kutsun ilmoittautumisaikaa on pidennetty ja 
ilmoittautuminen on mahdollista 4.9. saakka. Selvitetään lähtijöitä vuosijuhliin hallituksesta. 

 



On saatu pyyntö osallistua TamAusin järjestämään rastikierrokseen. Hallituslaiset eivät 
valitettavasti pääse rastinpitäjiksi tapahtumaan, mistä on vastattu TamAusille. 

 

Aj-tilaan on saatu Ulkopolitiikka-lehtiä, jotka jaetaan fukseille. 

 

 

6. Talous 

a) Taloustilanne 
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 26 598,84 euroa. 

 

b) Laskut ja korvaukset 
Suoritetaan valmennuskurssin opettajan työtapaturmavakuutuksen maksu viimeisen viiden 
vuoden ajalta. 
 

Kesän kvartaalikatsaukset järjestetään syyskuun aikana. 
 

 

7. Sähköiset päätökset 

a) Taneli Pelkkala ehdottaa 31.5, että maksetaan Yeti Kakkolle 1635,30 euroa 
valmennuskurssin opettajana toimimisesta. Kulut katetaan valmennuskurssin budjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 

 

b) Reetamari Pesonen ehdottaa 1.6, että varataan Amos-klubi hintaan 520 euroa Iltakoulun 
tutustumisiltaa 20.8. varten. Kulut katetaan saunabudjetista. 

 

c) Reetamari Pesonen ehdottaa 1.6, että varataan Palokärki 8.9. järjestettävää fuksimökkiä 
varten. Kulut katetaan tapahtumabudjetista ja osallistumismaksuilla. Hyväksytään 
ehdotus. 

 
d) Taneli Pelkkala ehdottaa 3.6, että hyvitetään Amanda Laurikaiselle 34,00 euroa 

kaverisitsien tuplamaksun johdosta. Kulut katetaan sitsibudjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 
e) Taneli Pelkkala ehdottaa 17.6, että maksetaan valtiolle veroja 33,15 euron edestä 

valmennuskurssin työnantajan sairausvakuutusmaksun sekä ennakonpidätyksen johdosta. 
Kulut katetaan valmennuskurssin budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
f) Milja Karjalainen ehdottaa 1.7, että varataan Hatanpään soutupaviljonki 29.9. fuksisitsejä 

varten hintaan 375,00 euroa. Kulut katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 
 
g) Taneli Pelkkala ehdottaa 4.7, että maksetaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolle 

888,03 euroa valmennuskurssin vetäjän työeläkevakuutuksesta kevään ajalta. Kulut 
katetaan valmennuskurssin budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 



h) Taneli Pelkkala ehdottaa 15.7, että maksetaan Tampereen Soutukeskuksen Tukisäätiölle 
375,00 euroa soutupaviljongin vuokraamisesta 29.9.2022. Kulut katetaan 
tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
i) Reetamari Pesonen ehdottaa 18.7, että varataan YTHS-sauna hintaan 290 euroa päivälle 

21.10. maisterisaunaa varten. Kulut katetaan osittain osallistumismaksulla ja 
mahdollisesti saunabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
j) Reetamari Pesonen ehdottaa 11.8, että varataan Soutupaviljonki hintaan 650 euroa 

päivänä 15.10. maisterisitsejä varten. Kulut katetaan osallistumismaksulla. Hyväksytään 
ehdotus. 

 
k) Taneli Pelkkala ehdottaa 11.8, että maksetaan Tampereen Soutukeskuksen Tukisäätiölle 

650,00 euroa Soutupaviljongin vuokraamisesta maisterisitsejä varten ajalle 15.10.2022. 
Kulut menevät tapahtumabudjetista ja katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään 
ehdotus. 

 
l) Taneli Pelkkala ehdottaa 11.8, että maksetaan Työllisyysrahastolle 36,00 euron 

työttömyysvakuutusmaksu keväällä järjestetyn valmennuskurssin ohjaajan palkkaamisen 
johdosta. Kulut katetaan valmennuskurssin budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
m) Reetamari Pesonen ehdottaa 14.8, että varaudutaan korvaamaan Bosalle noin 20 euron 

korvaus tarvikkeista siiderin panoa varten fuksimökillä. Kulut korvataan 
tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
n) Saara Vuorinen ehdottaa 16.8, että tilataan Merkilliseltä 100 kpl Homokoulu-

haalarimerkkejä hintaan 1,26 e/kpl, 200 kpl Saatanan tunarit-haalarimerkkejä hintaan 
0,90 e/kpl, 200 kpl Lenin-haalarimerkkejä hintaan 1,16 e/kpl ja 100 kpl Tupakka-
askihaalarimerkkejä hintaan 1,52 e/kpl. Kulut katetaan haalarimerkkien myynnillä. 
Hyväksytään ehdotus. 

 
o) Kaisla Karvosenoja ehdottaa 16.8, että ostetaan iltakoululaisille 50 lippua Kiskofesteille 

hintaan 16 e/kpl eli yhteensä 800,00 eurolla. Kulut katetaan tapahtumabudjetista ja 
korvataan lippujen myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 
p) Reetamari Pesonen ehdottaa 20.8, että ostetaan Iltakoulun viralliseen tutustumisiltaan 

Amos-klubille tarjoiltavia maksimissaan 40 euron edestä. Kulut katetaan saunabudjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 

 
q) Reetamari Pesonen ehdottaa 22.8, että korvataan HarkkaApprojen järjestäjille enintään 

5,00 euroa appropassien valmistamiseen. Kulut katetaan osallistumismaksuilla. 
Hyväksytään ehdotus. 

 
r) Tiina Laine ehdottaa 22.8, että ostetaan aj-tilaan kahvia ja kauramaitoa enintään 50,00 

eurolla. Kulut katetaan kahvin myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 



 
s) Tiina Laine ehdottaa 22.8, että ostetaan laminointitaskuja 11,70 eurolla fuksipassien 

valmistusta varten. Kulut katetaan tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 
t) Taneli Pelkkala ehdottaa 23.8, että maksetaan Viialan Vapaaehtoinen Palokunta ry:lle 

320,00 euroa Palokärjen alueen mökin vuokraamisesta 18.–19.4. järjestetyn 
Wappumökin johdosta. Kulut menevät tapahtumabudjetista ja korvataan 
osallistumismaksuilla. 

 
u) Reetamari Pesonen ehdottaa 23.8, että hankitaan enintään 30,00 eurolla palkintoja 

Amazing Racen voittajille. Kulut katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus.  
 
v) Taneli Pelkkala ehdottaa 24.8, että korvataan HarkkaApprojen rastinpitäjille enintään 

10,00 euroa per rasti, eli yhteensä maksimissaan 60,00 euroa. Kulut menevät 
tapahtumabudjetista ja korvataan osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 

 
w) Reetamari Pesonen ehdottaa 30.8, että korvataan Fuksimökin järjestäjille enintään 40 

euroa tarjoilujen hankinnasta tapahtumaa varten. Kulut katetaan osallistumismaksuilla. 
Hyväksytään ehdotus. 

 
x) Kaisla Karvosenoja ehdottaa 30.8, että tilataan Merkilliseltä 60 kpl hiiriviikkojen 

haalarimerkkejä hintaan 118,80 euroa. Kulut menevät tapahtumabudjetista ja katetaan 
osallistumismaksuilla / haalarimerkkien myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 
y) Taneli Pelkkala ehdottaa 30.8, että hyvitetään Lotta Fagerille 30,00 euron edestä 

kulukorvauksia Amazing Race-tapahtuman palkinnon hankkimisen johdosta. Kulut 
menevät tapahtumabudjetista ja katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 

 
z) Taneli Pelkkala ehdottaa 30.8, että hyvitetään Tiina Laineelle 11,70 euron edestä 

kulukorvauksia Hiiriviikkojen hiiripassien materiaalikustannusten johdosta. Kulut 
menevät tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
å) Taneli Pelkkala ehdottaa 30.8, että hyvitetään Tiina Laineelle 48,61 euron edestä 

kulukorvauksia kahvin ja kauramaidon ostosta aj-tilaan. Kulut menevät aj-tilan budjetista 
ja katetaan kahvin myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 
ä) Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa, että vuokrataan Näsijärven purjehdusseura ry:n Jänissaaren 

sataman juhlatila äänentoistolla Marrasjuhlia 18.11. varten hintaan 660,00 euroa. Kulut 
menevät tapahtumabudjetista ja katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 

 
ö) Reetamari Pesonen ehdottaa 1.9, että korvataan enintään 50,00 euron edestä hankintoja 

Challenge Acceptedin järjestäjille. Kulut katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään 
ehdotus. 

 



aa) Taneli Pelkkala ehdottaa 1.9, että maksetaan Turun haalarimerkki Oy:lle 700,97 euroa 
haalarimerkkien tilaamisesta. Kulut katetaan haalarimerkkien myynnillä. Hyväksytään 
ehdotus. 
 

 

 

8. Palaute hallitukselle 

 

Hallituksen palautelomakkeeseen on saatu useita palautteita. Hallitus kiittää kaikista palautteista. 

 

On saatu palaute koskien Wappumökin maksumuistutusten tietoturvaa, sillä sähköpostin saajat 
näkivät toistensa sähköpostiosoitteet ja nimet. Hallituslaiset käyttävät tästä lähtien piilokopioita 
lähettäessään vastaavanlaisia sähköposteja iltakoululaisille. 

 

On saatu palaute koskien rahastonhoitajan lähettämää maksumuistutussähköpostia liittyen Iltakoulun 
miekkailukokeiluun viime keväänä. Palaute koski viestin tyyliä ja sanavalintoja. Viestistä on 
keskusteltu hallituksen kokouksessa ja kaikkia hallituslaisia on muistutettu asiallisen sävyn 
säilyttämisestä viestintätilanteissa. 

 

On saatu palaute koskien tuni.fi-nettisivuja, jonne toivottaisiin lisättävän politiikan tutkimuksen 
kolutukseen tietoa myös Iltakoulun toiminnasta. Hallitus selvittää asiaa ja pyrkii saamaan sopivat 
linkit lisättyä Tunin sivuille. 

 

On saatu kaksi eri palautetta toivoen aktiivisempaa viestintää Iltakoulun sosiaalisen median kanavilla 
koskien hiiriviikkojen tapahtumia. On toivottu enemmän informaatiota siitä, mitkä tapahtumat ovat 
ensisijaisesti fukseille ja mitkä kaikille opiskelijoille suunnattuja. Lisäksi toivottiin aktiivisempaa 
viestimistä Instagramissa ja sähköpostilistoilla. Hallitus ottaa palautteet huomioon ja pyrkii 
lisäämään viestinnän aktiivisuutta kaikissa viestintäkanavissa. 

 

On saatu palautetta toivoen aj-tilan kahvin muuttamista ilmaiseksi jäsenistölle. Hallitus keskusteli 
palautteesta, ja päätettiin, ettei kahvia kuluvan hallituskauden aikana muuteta ilmaiseksi, sillä osalle 
jäsenistä on jo myyty syksyn kahvipasseja ja esimerkiksi aj-tilan budjetissa on huomioitu kahvin 
maksullisuus.  

 

On saatu palautetta kysyen viime kevään Poikkitieteellisen beer pong-turnauksen haalarimerkeistä. 
Hallituslaiset ovat saaneet informaatiota haalarimerkkien saapumisesta, ja ne haetaan piakkoin aj-
tilaan, josta niitä voi päivystysaikoina noutaa itselleen.  

 

 

9. Menneet tapahtumat 

a) Fuksiviikot 
i. Epävirallinen tutustumisilta 19.8. 



Tapahtuma järjestettiin Bar Passionissa. Tapahtumaan osallistui Iltakoulun uusia 
fukseja, tuutoreita sekä pieni määrä vanhempia opiskelijoita. Tapahtuma oli 
yleisesti onnistunut.  
 

ii. Tutustumisilta 20.8. 
Iltakoulun virallinen tutustumisilta järjestettiin Amos-klubilla. Paikalla oli noin 
60–70 iltakoululaista. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 

 

iii. Kaupunki- ja kampuskierros 22.8. 
Tapahtumassa kierrettiin yliopistossa ja Tampereen keskustassa. Tapahtumassa 
käytiin Iltakoulun aj-tilassa, jaettiin fukseille fuksipassit ja kokeiltiin päälle 
haalareita. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut.  

 

iv. Amazing Race 23.8. 
Tapahtumassa oli noin 50 osallistujaa. Tapahtumassa kierrettiin rasteja 
Tampereen keskustassa. Tapahtuman jatkot järjestettiin Heidi’sissä. Tapahtuma 
oli yleisesti onnistunut. 

 

v. Fuksipiknik 24.8. 
Tapahtuma siirrettiin sisätiloihin säätilan takia. Tapahtuma järjestettiin Cafe 
Europassa ja tapahtumassa pelattiin lautapelejä ja tutustuttiin muihin 
iltakoululaisin. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 

 

vi. Harkka-approt 25.8. 
Tapahtumaan osallistui noin 40 fuksia. Tapahtumassa kierrettiin joukkueissa 
ympäri Tampereen keskustaa rastinpitäjien kodeissa. Tapahtuman jatkot 
järjestettiin Kaijakassa. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 

 

vii. Fux on the beach 29.8. 
Tapahtumaan osallistui noin 15 henkilöä. Tapahtumassa vietettiin aikaa yhdessä 
rannalla ja käytiin uimassa. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 

 

viii. Pispala-kierros 30.8. 
Tapahtumaan osallistui noin 15 henkilöä. Tapahtumassa tutustuttiin Pispalan 
alueeseen kävelyretken muodossa. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 

 

ix. Challenge Accepted 1.9. 
Tapahtumaan osallistui noin 40 henkilöä. Tapahtumassa toteutettiin erilaisia 
haasteita ryhmissä. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 
 

b) Kiskofest 30.8. 



Iltakoulu hankki tapahtumaan 50 ainejärjestölippua ja myi ne jäsenistölle. Tapahtuma oli 
yleisesti onnistunut. 
 

 

10. Tulevat tapahtumat 

a) Fuksiviikot 
i. Johtajuussymposium 7.9. 

Tapahtumassa on keynote-puhuja ja erilaisia paneelikeskusteluja. Tapahtuma on 
suunnattu Johtamisen ja talouden tiedekunnan opiskelijoille. Tapahtuman jatkot 
järjestetään Klubilla, ja jatkoille voi ostaa lipun kide.appista. 

 

ii. Fuksimökki 8.9. 
Fuksimökin hinta on 15 euroa ja lipunmyynti tapahtumaan alkaa fukseille ja 
tuutoreille maanantaina 5.9. klo 10. Mikäli lippuja jää yli, lipunmyynti 
vanhemmille opiskelijoille alkaa klo 12. Lippuja tapahtumaan myydään 50 
kappaletta. Tapahtuman event on julkaistu Facebookissa. Kyydit fuksimökille on 
tilattu. Fuksimökillä järjestetään fukseille harkkasitsit. Varataan noin 40 euroa 
käytettäväksi fuksimökin tarjoiluja varten. 

 

iii. Yhteistapahtuma Äänen kanssa 14.9. 
Tapahtumassa kierretään rasteja aarteenmetsästyksen merkeissä. Tapahtumassa 
on rastinpitäjinä Äänen ja Iltakoulun tuutoreita sekä ulkopuolisia rastinpitäjiä. 
Tapahtuma on suunnattu Äänen ja Iltakoulun fukseille. Tapahtuman event on 
julkaistu Facebookissa. 

 

iv. IK loves international 15.9. 
Tapahtumassa on tarkoitus tutustua politiikan tutkimuksen vaihto-opiskelijoihin. 
Tapahtuma järjestetään Bar Passionissa ja tapahtumassa muun muassa pelataan 
lautapelejä. Tapahtumaan ovat tervetulleita vaihto-opiskelijat sekä kaikki 
iltakoululaiset. Tapahtuman event julkaistaan lauantaina 3.9. eikä tapahtumaan 
tarvitse ilmoittautua erikseen. 

 

v. Maistereiden huurteinen seikkailu 16.9. 
Tapahtuma on maisterituutoreiden järjestämä. Tapahtuma julkaistaan pian 
Facebookissa, jossa kerrotaan myös ohjeet tapahtumaan ilmoittautumiseen. 

 

vi. Yhteistapahtuma Indecsin kanssa 27.9. 
Tapahtumaa on suunniteltu yhdessä Indecsin kanssa. Tapahtuman ideana on 
kiertää keskustakampuksella ja sen jälkeen tutustua Hervannan kampukseen ja 
Indecsin kiltahuoneeseen. Tapahtumalle järjestetään mahdollisesti 
vapaamuotoiset jatkot Hervannassa. Tapahtuman event julkaistaan lähiaikoina 
Facebookissa, jossa kerrotaan myös ohjeet tapahtumaan ilmoittautumiseen. 

 



vii. Fuksisitsit 29.9. 
Tapahtumaa varten on varattu Hatanpään soutupaviljonki klo 16 alkaen. 
Hiiriviikkojen haalarimerkeistä on tehty tilaus Merkilliselle ja ne jaetaan fukseille 
fuksisitseillä sekä mahdollisesti myöhemmin aj-tilassa. Fuksisitsien 
osallistujamääräksi rajataan 80 henkeä, ja ensisijaisesti tapahtuma on suunnattu 
fukseille ja tuutoreille. Lipunmyynti tapahtumaan suoritetaan kide.appissa. 
Pyritään saamaan henkilökunnaksi sitseille tuutoreja ja mahdollisesti 
hallituslaisia. Toastmasterit sitseille on päätetty. Sitsien teema on vielä 
pohdinnassa. 

 

viii. Maisterisitsit 15.10. 
Sitsien teemaksi on päätetty #vainkeskiluokkajutut. Sitsitilaksi on varattu 
Hatanpään soutupaviljonki. Toastmasterit sitseille on päätetty. Henkilökunta 
sitseille on hankittu hallituksesta. Sitsien osallistujamääräksi rajataan 90 henkilöä.  

 

ix. Maisterisauna 21.10. 
Maisterisaunan tapahtumapaikaksi on varattu YTHS-sauna. Lisäinformaatiota 
tapahtumasta julkaistaan myöhemmin. 

 

b) Bommarireivit 28.9. 
Järjestetään poikkitieteellinen reivitapahtuma yhdessä Interaktion, Indecsin, KoRK:n, 
MIK:n, Lexican, Bionerin ja Man@gerin kanssa. Tapahtuman jatkot järjestetään Lolassa, 
joka on varattu kokonaan tapahtuman osallistujien käyttöön. Tapahtuman 
osallistujamääräksi on rajattu 44 henkilöä kiltaa tai ainejärjestöä kohden. Tapahtuman 
lipunmyynti alkaa 19.9. kide.appissa ja tapahtuman lisätietoa löytyy Facebookissa 
julkaistusta eventistä. 

 

c) Syyslove 29.9. 
Päivämäärästä on keskusteltu yhdessä Staabin kanssa. Ollaan yhteydessä Staabiin 
tapahtuman järjestelyistä, haalarimerkeistä ja lipunmyynnistä. Tapahtumasta julkaistaan 
piakkoin lisätietoa. Iltakoulun hallituslaisia on sitoutunut olemaan tapahtumassa paikan 
päällä hoitamassa esimerkiksi lippujen tarkistuksia.  

 

d) Bussirundi 4.10. 
Bussirundia varten varataan kaksi bussia, jotka maksavat yhteensä 660 euroa. Otetaan 
yhteyttä baareihin, joissa rundin aikana käydään ja suunnitellaan reitti valmiiksi 
tapahtumaa varten. Mietitään tapahtuman jatkopaikaksi Kaijakkaa, johon ollaan 
yhteydessä asiasta. Tapahtuman event ja lisätiedot lipunmyynnistä julkaistaan 
myöhemmin. Mietitään tapahtumalle teemaa. 

 

e) POP-päivät 
Tapahtuman aikataulua on suunniteltu ja siitä on kokoustettu yhdessä henkilökunnan 
kanssa. Tapahtumapäiviksi on alustavasti suunniteltu 4.-5.11, jolloin ensimmäisenä 



päivänä järjestettäisiin erilaisia luentoja valitusta teemasta sekä illalla sitsitapahtuma. 
Lauantaina tarkoituksena olisi järjestää sillistyyppinen tapahtuma. Tapahtuma on 
suunnattu maanlaajuisesti kaikille politiikan tutkimuksen opiskelijoille. Päivien teema on 
vielä pohdinnassa ja se vahvistetaan pian.  
 

f) Poikkitieteellinen beer pong-turnaus 3.11. 
Järjestetään poikkitieteellinen tapahtuma yhdessä Staabin, Interaktion ja Patinan kanssa. 
Tapahtuma järjestetään Messukylän työväentalolla. 

 

g) Ruotsin excu 9.–11.11. 
On saatu kysely Boomilta koskien Iltakoululle varattavia rexculippuja. Pyydetään 
Boomia myymään Iltakoululle 50 kpl ainejärjestölippuja. Ainejärjestölipun hinnaksi tulee 
70 euroa.  

 

Järjestetään IK-Olympialaiset 20.9. Etsitään tapahtumaan rastinpitäjiä noin 6–8 rastia varten. 
Tapahtuma on tarkoitettu kaikille Iltakoululaisille, ja tapahtuman osallistujamäärä rajataan 
myöhemmin. 

 

Järjestetään syksyllä poikkitieteelliset lavatanssibileet Supper Clubissa yhdessä Biopsin kanssa. 
Päiväksi suunnitellaan 17.11. 

 

Pidetään kokoustauko ajassa 17.27. 

Lopetetaan kokoustauko ajassa 17.35. 

 

11. Kulttuuri ja ympäristö 

Viime kevään pubiryöminnän laskutusta hoidetaan Interaktion kanssa. 

 

Suunnitellaan syksylle toteutettavaksi Viiniä sohvalla-tapahtuma, johon mietitään sopivaa 
puhujaa. Suunnitellaan myös syksylle käyntiä Tampereen filharmonikoiden konsertissa. 
Mietitään syksylle ympäristösektorille jonkinlaista ulkoilutapahtumaa, mahdollisesti yhteistä 
luontokävelyretkeä. 

 

Aletaan valmistelemaan kulttuuri- ja ympäristösektorin syyskatsausta. 

 

12. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 

Viikkotiedotteet ja muut sähköpostitiedotukset alkavat jälleen syyslukukaudella 
säännöllisesti. Tehdään syksyn aikana 19.9. alkaen hallituslaisten esittelyt Instagramiin, 
missä lähinnä esitellään omaa hallituspestiä.  

 

Pyritään viestimään aktiivisesti hiiriviikkojen tapahtumista sosiaalisen median kanavissa ja 
pyritään muutenkin syksyn aikana aktiiviseen viestintään.  

 



 

13. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 

Iltakouluun on saatu 39 kansainvälistä vaihto-opiskelijaa, joista osa pysyy Tampereella koko 
vuoden. Pyritään toteuttamaan kaikki Iltakoulun sosiaalisen median viestintä kaksikielisenä. 
Suunnitellaan yhteistapahtumia Johto ry:n ja sen alaisten ainejärjestöjen ja kiltojen kanssa. 
21.9. järjestetään vaihto-opiskelijoille suunnattu ulkoilupäivä ja 25.10. järjestetään kv-sitsit. 

 

15.9. järjestetään Iltakoulu loves international-tapahtuma, joka on suunnattu politiikan 
tutkimuksen vaihto-opiskelijoille ja iltakoululaisille.  

 

Syyshaku vaihtoon on käynnissä, ja siitä on tiedotettu iltakoululaisia. 

 

 

14. Koulutuspolitiikka 

Koulutuksen ohjausryhmä kokousti 15.8. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa 
kaksoisopinnäytteen käyttöönotosta ja käytiin läpi koulutusdataa. Seuraava kokous 
järjestetään 19.9. 

 

Suunnitteluryhmän kokous järjestettiin 29.8.  

 

Syyskuussa keskitytään suunnittelemaan kampuskehitystä ja saadaan esimerkiksi 
kampuskehitykseen liittyviä pop up-pisteitä keskustan ja Hervannan kampuksille. Johtamisen 
ja talouden tiedekunnan kampuskehityskierros järjestetään 15.9. 

 

Kesän aikana järjestettiin viimeisin TOSI-tilahankepaja.  

 

Elokuun kollegio järjestettiin 22.8. ja siellä keskusteltiin muun muassa Johdon tulevista 
vuosijuhlista, ainejärjestöjen ja kiltojen yhteisistä kv-tapahtumista ja käynnissä olevasta 
halloped-hausta, josta on myös informoitu iltakoululaisia.  

 

Koulutuspoliittinen vastaava järjestää syksyn aikana iltakoululaisille sivuaineinfon, jossa 
päästään tutustumaan erilaisiin sivuainemahdollisuuksiin. 

 

 

15. Työelämä ja alumni 

Suunnitellaan Iltakoulun ulkomaanexcursiota syksylle Brysseliin tutustumaan erilaisiin 
kohteisiin. On oltu yhteydessä Euroopan parlamenttiin ja toivottu vierailuaikaa 14.–17.11. 
välille. Parlamentin lisäksi Brysselin excursion kohteita olisivat Naton päämaja ja EU:n 
edustusto/vierailijakeskus. On oltu yhteydessä Ville Niinistön ja Henna Virkkusen avustajiin 
tiedustellen mahdollista tapaamista. Excursiota työstetään yhdessä excursiotoimikunnan 



kanssa, ja siitä tiedotetaan lisää jäsenistölle heti, kun vierailuajankohdat ja muut tiedot on 
saatu varmistettua.  

 

Syksylle suunnitellaan lisäksi mahdollisesti Helsingin excursiota, jossa vierailtaisiin eri 
työelämäkohteissa tutustumassa.  

 

Syksyn aikana järjestetään myös alumnipaneeli, johon hankitaan Iltakoulun alumneja 
puhumaan. Lisäksi suunnitellaan syksylle mahdollisia harkkapaikkaesittelyjä, jossa 
iltakoululaiset kertoisivat aiemmista harkkakokemuksistaan muille.  

 

Työelämä- ja alumnivastaavalla on tapaaminen SYY Tampereen ainejärjestövastaavan 
kanssa koskien Iltakoulun YKA/SYY-sopimusta. Suunnitellaan myös yhteistapahtumaa 
syksylle SYY Tampereen kanssa yhdessä Iltakoulun SYY-toimihenkilön kanssa. 

 

 

16. Varainhankinta 

Lopullinen haalaritilaus Iltakoulun haalareista tehdään ensi viikon alussa. Haalarien hinnaksi 
tulee tänä vuonna puoluemainosten kanssa noin 10–15 euroa ja ilman mainoksia enintään 35 
euroa.  

 

Aj-tilan haalarimerkkivarastoa on täydennetty ja myynnissä on nyt myös uusia IK-
haalarivöitä. Pohditaan aj-tilan haalarimerkkihinnaston yhdentämistä maksujen keräämisen 
helpottamiseksi. Tessa Kiviniemi ehdottaa, että muutetaan kaikkien myytävien 
haalarimerkkien hinnaksi 3 euroa. Hyväksytään ehdotus. 

 

 

17. Valmennuskurssi 

Kevään valmennuskurssi oli yleisesti onnistunut ja moni valmennuskurssille osallistunut 
opiskelija pääsi opiskelemaan politiikan tutkimusta. 

 

 

18. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 

Iltakoulun fuksiviikot ovat käynnissä ja suurin osa fukseista osallistuu niihin. Tähän 
mennessä kaikki fuksiviikon tapahtumat ovat sujuneet hyvin ja niistä on myös saatu hyvää 
palautetta.  

 

Muistutetaan myös yhdenvertaisuussektorin näkökulmasta siitä, että kaikki Iltakoulun 
sosiaalisen median viestintä tehdään myös englanniksi. Suunnitellaan 
yhdenvertaisuussektorille syksylle keskustelutapahtumaa, jossa puhuttaisiin 
alkoholinkäytöstä opiskelijatapahtumissa sekä turvallisen tilan periaatteista. 

 



 

19. Liikunta ja hyvinvointi 

Iltakoulun syksyn liikuntavuorot ovat alkaneet. Myös syksyn liikuntatapahtumia on 
suunnitteilla, ja ensi maanantaina 5.9. on Iltakoulun minigolfkokeilu. Ensi viikolla 
järjestetään myös mahdollinen jalkapallopeli yhdessä Staabin kanssa. Syyskuun 
loppupuolella järjestetään liikuntakokeilu pesäpallossa. 

 

 

20. Marrasjuhlat 

Marrasjuhlien tilavaraus on tehty ja juhlat järjestetään Jänissaaren sataman juhlatilassa 
perjantaina 18.11. Marrasjuhlatoimihenkilö on ilmoittanut vetäytyvänsä tehtävästään, mutta 
muu marrasjuhlatoimikunta jatkaa juhlien järjestämistä. Cateringpalveluihin on oltu 
yhteydessä tiedustellen tarjoiluja marrasjuhlia varten. Kokoustetaan piakkoin 
marrasjuhlatoimikunnan kanssa. 

 

 

21. Ainejärjestötila 

Syksyn ainejärjestötilapäivystykset on aloitettu ja uusia päivystäjiä haetaan. Suunnitellaan 
syksylle erilaisia teemapäivystyksiä, jotta saataisiin enemmän iltakoululaisia viettämään 
aikaa aj-tilassa. Uudet kahvipassit on valmistettu ja niitä myydään. Aj-tilan hinnasto 
päivitetään uuteen piakkoin. 

 

 

22. Puheenjohtajan tilannekatsaus 

Syndikaatit ovat olleet tauolla kesän ajan ja syksyn ensimmäinen syndikaatti järjestetään 8.9. 

 

 

23. Muut esille tulevat asiat 

Iltakoulun tapahtumavastaavat tapaavat ensi viikolla Johdon tapahtumavastaavien kanssa ja 
suunnittelevat yhteisen Halloween-tapahtuman järjestämistä. 

 

 

24. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 

 

 

25. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 18.23. 

 

 

________________________________           _________________________________ 



Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja Tiina Laine, sihteeri 
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Ella-Viivi Pelkonen, pöytäkirjantarkastaja Reetamari Pesonen, pöytäkirjantarkastaja 


