ILTAKOULU RY
HALLITUKSEN KOKOUS 7/2022

PÖYTÄKIRJA

Aika: Sunnuntai 3.4.2022 kello 16
Paikka: Zoom-etäyhteys
Etäyhteys:https://tuni.zoom.us/j/64939238518?
pwd=WXpFd1BraGUrdzZtYnA2a25kVEVKZz
09

Paikalla:
Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja
Tiina Laine, sihteeri
Eetu Niemi
Ella-Viivi Pelkonen
Juuni Jaatinen
Kaisla Karvosenoja
Milja Karjalainen
Saara Vuorinen
Taneli Pelkkala
Tessa Kiviniemi, poistui 17.57

1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 16.15.

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

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ella-Viivi Pelkonen ja Eetu Niemi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Tessa Kiviniemi ehdottaa, että vaihdetaan esityslistan kohtien 14. Kehitysyhteistyö ja 12.
Kulttuuri ja ympäristö paikkaa keskenään. Hyväksytään ehdotus.

5. Ilmoitusasiat ja posti
On saatu kutsu Kannunvalajat ry:n vuosijuhliin. Hallituksesta ei pääse juhliin edustajia,
joten kiitetään kutsusta.
On saatu sähköpostilla kysely koskien Iltakoulun haalarimerkkien myyntiä.

6. Talous
a) Taloustilanne
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 22 726,57 euroa.
b) Laskut ja korvaukset
Ei uusia laskuja tai korvauksia.

7. Sähköiset päätökset
a) Jessica Ruohomäki ehdottaa 22.3, että siirretään Iltakoulu ry:n kevätkokouksen
päivämääräksi 12.4, sillä kokouskutsu ei ole saapunut jäsenistölle eikä kokous näin ole
päätösvaltainen. Hyväksytään ehdotus.
b) Saara Vuorinen ehdottaa 24.3, että tilataan viime vuodella suunnitellun grafiikan
mukaisesti Iltakoulun haalarivöitä 100 kpl hintaan 7,50 euroa kappaleelta mustalla
soljella. Kulut katetaan vöiden myynnillä. Hyväksytään ehdotus.
c) Kaisla Karvosenoja ehdottaa 24.3, että tilataan Merkilliseltä 200 kpl haalarimerkkejä
Trivial Perseet-tapahtumaa varten. Kulut katetaan tapahtuman lipunmyynnillä.
Hyväksytään ehdotus.
d) Jessica Ruohomäki ehdottaa 25.3, että tilataan Merkilliseltä 130 kpl wappuviikkojen
haalarimerkkejä hintaan 163,80 euroa + postikulut 8,97 euroa. Kulut katetaan
tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus.
e) Milja Karjalainen ehdottaa 29.3, että ostetaan Kaverisitseille tarjottavia ja tarvikkeita
hintaan 932,61 euroa. Kulut katetaan tapahtuman lipunmyynnillä. Hyväksytään ehdotus.
f) Taneli Pelkkala ehdottaa 1.4, että maksetaan Messukylän työväentalo Oy:lle 540,00
euroa Messukylän juhlatalon vuokrauksesta vappusitsejä varten. Kulut katetaan
osallistumismaksuilla/tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus.

g) Taneli Pelkkala ehdottaa 1.4, että maksetaan Turun haalarimerkki Oy:lle 188,97 euroa
Kaverisitsien haalarimerkeistä. Kulut katetaan tapahtuman
lipunmyynnillä/tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus.
h) Taneli Pelkkala ehdottaa 1.4, että maksetaan Turun haalarimerkki Oy:lle 394,97 euroa
Marx-patukka- ja Iltakoulu-haalarimerkeistä. Kulut katetaan haalarimerkkien myynnillä.
Hyväksytään ehdotus.
i) Taneli Pelkkala ehdottaa 1.4, että maksetaan Ella-Viivi Pelkoselle 40,00 euroa
kulukorvauksia Boomi ry:n vuosijuhlien edustuksesta. Kulut katetaan
ulkosuhdebudjetista. Hyväksytään ehdotus.
j) Taneli Pelkkala ehdottaa 1.4, että hyvitetään Eevi Kotirannalle 5,00 euroa Boomi ry:n
vuosijuhlilla tehdystä lahjoituksesta Ukrainan armeijalle. Kulut katetaan
ulkosuhdebudjetista. Hyväksytään ehdotus.
k) Taneli Pelkkala ehdottaa 1.4, että hyvitetään Milja Karjalaiselle 932,61 euroa
Kaverisitseille tehdyistä ruoka-, tarvike- ja juomahankinnoista. Kulut katetaan
tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus.
l) Taneli Pelkkala ehdottaa 1.4, että maksetaan Eventumo Oy:lle 50,00 euroa
äänentoistolaitteen vuokraamisesta Messukylän työväentalolle Kaverisitsejä varten
ajalle 25.3. Kulut katetaan tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus.

8. Työelämä- ja alumnivastaava Matias Menan eroaminen hallituksesta
Hallituksen työelämä- ja alumnivastaava Matias Mena on lähettänyt hallitukselle virallisen
eropyynnön. Jessica Ruohomäki ehdottaa, että myönnetään Matias Menalle ero tehtävästään
työelämä- ja alumnivastaavana. Hyväksytään ehdotus.
Hallitus pyrkii löytämään uuden työelämä- ja alumnivastaavan Iltakoulun
sääntömääräisessä kevätkokouksessa 12.4.

9. Palaute hallitukselle
On saatu positiivista palautetta palautelomakkeeseen koskien kulttuurikatsausta,
vapputapahtumia sekä hallituksen tiedotuskanavaa Telegramissa. Myös kaverisitseistä on
saatu positiivista palautetta.
On saatu toiveita vappuviikoille koskien bileiden jatkopaikkoja, joksi toivotaan Kaijakkaa.
Hallitus pyrkii toteuttamaan tapahtumien jatkoja Kaijakassa toiveiden mukaisesti.

On saatu palautetta, jossa toivotaan ekskursiota toiseen kaupunkiin tutustumaan muihin
politologeihin. Pyritään toteuttamaan toive syksyllä. Hallitus kiittää palautteista.

10. Menneet tapahtumat
a) Iltakoulun akateeminen luovuttaminen 24.1.–29.4.
i. Yhteisluovutus 28.3.
Iltakoulun yhteisluovutukseen ei valitettavasti saapunut jäsenistöä.
Luovutuskampanja kuitenkin on edelleen käynnissä ja jäsenistön toivotaan käyvän
luovuttamassa verta.
b) Kissakahvilavierailu 24.3.
Tapahtumaan osallistui 7 jäsentä. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut.
c) Kaverisitsit 25.3.
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut ja siitä on saatu positiivista palautetta. Tapahtumaan
oli myyty 115 lippua.
d) Miekkailua 30.3.
Paikalle saapui suuremmasta ilmoittautumismäärästä huolimatta vain 5 jäsentä.
Jäsenistön toivotaan huomioivan, että tapahtumiin ilmoittautumiset ja maksut ovat
sitovia.

11. Tulevat tapahtumat
a) Iltakoulun, P-klubin & SYY Tampereen poliittiset esikuva-sitsit 5.4.
Tapahtuman järjestelyt ovat hyvin hoidossa. Tapahtumaan on myyty 60 paikkaa, joista
osa Iltakoululle ja osa P-klubille. Henkilökunta sitseille saadaan hallituksesta.
b) Pikkulaskiainen 7.4.
Pikkulaskiaisen liput ne varanneille iltakoululaisille on jaettu.
c) Wappuviikot
i. Wappuetkot 4.4.
Tapahtuman paikat on loppuunmyyty kide.appissa. Iltakoulun hallitus on
pitämässä yhtä tapahtuman rasteista Atalpan edustalla.
ii. Munajahti Mixeissä 11.4.
Tapahtuman liput on loppuunmyyty. Lipunmyynnissä oli pieniä
ongelmia johtuen ainejärjestökiintiöiden toimivuudesta kide.appissa.
Tapahtuman etkot järjestetään TOAS Ilmarissa klo 18 alkaen ja

munajahti Mixeissä klo 20 alkaen. Munajahtiin on suunniteltu
erityyppisiä palkintoja osallistujille.
iii. Museovierailu 13.4.
Yhteistapahtuma SYY Tampereen kanssa. Vierailusta museon kanssa on
sovittu. Tapahtumaan ei oteta ennakkoilmoittautumisia ja se on kaikille
avoin. Tapahtuma on julkaistu Facebookissa ja sitä tullaan mainostamaan
vielä muissa tiedotuskanavissa.
iv. Wappulove 14.4.
Tapahtuma on julkaistu Facebookissa ja se on ilmoitettu TREY:n
vappukalenteriin. Tapahtumaan on myyty 600 lippua ja mietitään vielä
100 lisäpaikan myymistä tapahtumaan. Lipuntarkastajat tapahtumaan on
löydetty ja järjestelyt sujuvat hyvin.
v. Poikkitieteellinen beer pong-turnaus 15.4.
Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa kide.appissa 4.4. Tapahtuma on
julkaistu Facebookissa. Järjestetään tapahtuma yhdessä muiden
ainejärjestöjen kanssa kuten aiemminkin. Jatkopaikaksi selvitetään
Kaijakkaa. Joukkueen suurin sallittu henkilömäärä on 6 ja joukkuelipun
hinta on 21 euroa.
vi. Wappumökki 18.–19.4.
Tapahtuma on julkaistu ja siihen ilmoittautuminen alkaa Facebookissa
6.4. Tapahtumaan päätetään ottaa 45 iltakoululaista ja vuokrata
Palokärjestä myös pikkumökit. Suunnitellaan rentoa yhteisohjelmaa
tapahtumaan.
vii. Trivial perseet 20.4.
Tapahtuma julkaistaan maanantaina Facebookissa. Ilmoittautuminen
tapahtumaan alkaa 8.4. ja siihen ilmoittaudutaan joukkueissa. Asetetaan
joukkuelipun hinnaksi 30 euroa ja joukkueen kooksi maksimissaan 6
henkeä. Iltakoulun hallitus on pitämässä yhtä tapahtuman rasteista.
Suunnitellaan jokaiselle tapahtuman pisteelle sen väriin sopiva juoma,
jota varten osallistujilla tulee olla rasteilla mukana oma muki.
Tapahtumakonseptin keksijät P-klubilaiset on myös kutsuttu
osallistumaan.
viii. Ruotsinlaivasimulaatio 22.4.
Simulaatiotyöryhmä on kokoontunut ja tapahtuman suunnittelu on
aloitettu. On otettu yhteyttä Omena-hotelliin hotellihuoneiden
sponsoroinnista, mutta huoneiden korkean hinnan vuoksi pohditaan vielä
toteutustapaa. Rax buffetiin on tehty varaus tapahtuman ruokailua varten.
Tapahtuman pukukoodina on cocktail. Jatkopaikaksi suunnitellaan
Kaijakkaa. Tapahtuma julkaistaan pian Facebookissa.

ix. Pornobileiden etkot 24.4.
Tapahtumapaikkana on Kalevan kilta. Myydään tapahtuman liput
yhdessä pornobileiden lippujen kanssa, jolloin lipun yhteishinta on 7
euroa. Maksimiosallistujamäärä on 150 henkeä eli 30 henkeä
ainejärjestöä kohden. Suunnitellaan tapahtumaan ohjelmaksi esimerkiksi
pelejä ja dildobingoa. Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa 11.4.
x. Simaa ja tippaleipiä 25.4.
Henkilökunnan kanssa järjestettävä perinteinen vapun ajan tapahtuma.
Tapahtumassa vietetään aikaa henkilökunnan jäsenten kanssa ja käydään
läpi lukuvuosipalautetta. Mainostetaan tapahtumaa jäsenistölle Iltakoulun
tiedotuskanavilla.
xi. Pubiryömintä 26.4.
On otettu yhteyttä baareihin tapahtumaa varten ja koostettu kierrosta.
Baareissa on tarkoitus olla rasteja, joissa osallistujat pääsevät tekemään
tehtäviä. Tapahtuman yhteiset jatkot järjestetään YTHS saunalla, jossa
osallistujilla on saunomismahdollisuus. Kartoitetaan yhteistä jatkobaaria
saunan jälkeen ja pohditaan vielä tapahtuman aikataulua.
xii. Särkän Märkä 27.4.
Lippuja Särkän Märkään voi noutaa aj-tilasta päivystysaikoina viikoilla
14 ja 15 maksutositetta vastaan. Tiedotetaan jäsenistöä lippujen
noutomahdollisuudesta.
xiii. Wappusitsit 30.4.
Etsitään toastmastereita sitseille. Tapahtuma järjestetään Messukylän
työväentalolla ja yhteistä jatkopaikkaa selvitellään. Määritetään
tapahtuman maksimiosallistujamääräksi 100 henkilöä.
xiv. Wappupiknik 1.5.
Tapahtumassa on tarkoitus rennosti viettää aikaa muiden iltakoululaisten
kanssa. Tapahtuma julkaistaan lähiaikoina Facebookissa.

Iltakoulun wappupasseja on tehty 100 kappaletta ja niitä jaetaan jäsenistölle aj-tilassa. Wapun
haalarimerkkejä on tilattu 130 kappaletta.

12. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
On saatu 10 hakemusta kansainvälisten opiskelijoiden tutoreiksi syksylle. Valinnat tehdään
piakkoin.

Tessa Kiviniemi poistuu ajassa 17.57.
Pidetään kokoustauko ajassa 17.57.
Päätetään kokoustauko ajassa 18.07.

13. Viestintä ja sosiaalipolitiikka
Osallistutaan Instagramissa Nyyti ry:n mielenterveyskampanjaan, joka järjestetään 7.–13.4.
Päivitetään Iltakoulun nettisivuja ja muistutetaan, että hallituksen jäsenten tulee pitää huolta
oman sektorinsa nettisivujen ajantasaisuudesta.

14. Kulttuuri ja ympäristö
Kulttuurikatsaus on julkaistu ja lähetetty jäsenistölle. Suunnitellaan Instagramiin julkaisua
viisaasta vappukäytöksestä ympäristön kannalta. Pyritään järjestämään Viiniä sohvallatapahtuma toukokuussa. Mietitään Euroviisu-aiheista tapahtumaa.

15. Koulutuspolitiikka
a) Kollegio
Koulutuspoliittinen vastaava osallistui 28.3. järjestettyyn kollegioon, jossa keskusteltiin
kampuskehityksestä.

b) TOSI-tila-tutkimushankkeen oppimisympäristöt-teeman ensimmäinen työpaja 31.3.
Koulutuspoliittinen vastaava osallistui työpajaan, jossa pohdittiin muun muassa
pandemian vaikutusta yliopiston tilojen käyttöön ja opiskeluun.
29.3. järjestettiin tapaaminen tiedekunnan koulutuspoliittisten vastaavien kesken. Tapaamisessa
käytiin läpi yliopiston tiloja ja suunniteltiin tehokkaampaa tilojenkäyttöä.
Lukuvuosipalaute lähetetään kyselynä politologeille piakkoin. Mietitään lukuvuosipalautteen
yhteyteen yhteisöllisyyskyselyä, jotta saataisiin tietää opiskelijoiden näkemyksiä yhteisöön
kuulumisesta ja kartoitettaisiin yleistä hyvinvointia.

16. Työelämä ja alumni
On otettu yhteyttä Blickiin työelämäekskursion merkeissä. Toiveissa oli, että ekskursio
järjestettäisiin paikan päällä, joten pyritään järjestämään se syksyllä. Keväälle pyritään vielä
järjestämään etänä toteutettava työelämäekskursio.

Hallitukseen rekrytoidaan uusi työelämä- ja alumnivastaava kevätkokouksessa 12.4.

17. Varainhankinta
a) Sijoittaminen
Sijoitustoimintaan aletaan keskittyä enemmän syksyllä.
b) Yhteistyömahdollisuudet ja niiden kartoittaminen
Otetaan yhteyttä Nokian Panimoon yhteistyön toimivuutta koskien. Pyritään löytämään
yhteistyökumppania, jolta voitaisiin tilata juomia Iltakoulun tapahtumia varten.
Haalarisponsoreiden kartoittaminen aloitetaan huhtikuussa.
c) Haalarimerkkien tilaaminen ja myynti
On tilattu aj-tilaan myytäväksi lisää haalarimerkkejä. Osallistutaan TREY:n
merkkimarkkinoihin 22.4.

18. Valmennuskurssi
Ilmoittautuminen valmennuskurssille on edelleen auki. Tällä hetkellä kurssille on
ilmoittautunut 15 osallistujaa. Materiaalipaketti on saatu kurssin opettajalta ja käyty läpi.

19. Tutorointi ja yhdenvertaisuus
Fuksiviikkojen tapahtumien ja aikataulun suunnittelu on aloitettu.

20. Liikunta ja hyvinvointi
SportUni tarjoaa opiskelijoille ilmaisia liikuntakokeiluja, joista informoidaan jäsenistöä.
Suunnitellaan Iltakoulun ilmaisen SportUni-salikerran käytön ajankohtaa. Suunnitellaan
toukokuulle hyvinvointitapahtumaksi kylpyläkäyntiä vappuviikkojen jälkeen.

21. Marrasjuhlat
Seuraava marrasjuhlatoimikunnan palaveri on 4.4.

22. Ainejärjestötila
Ainejärjestötilapäivystyksiä pyritään järjestämään wappuviikkojen aikana normaalisti neljä
kertaa viikossa. Ainejärjestötilassa järjestetään munajahtiteemapäivystys 11.4. ja
puheenjohtajan hattarapäivystys 14.4. Kaverisitsien haalarimerkkejä, Särkän Märkän lippuja
sekä wappupasseja on haettavissa aj-tilasta.

23. Uusien jäsenten hyväksyminen
Jessica Ruohomäki ehdottaa, että hyväksytään Iltakouluun yksi uusi jäsen. Hyväksytään
ehdotus.

24. Kevätkokous
Kevätkokouksen ajankohtaa jouduttiin siirtämään, koska kokouskutsu ei saapunut ajoissa
Iltakoulun jäsenistölle. Kokouskutsu on nyt lähetetty jäsenistölle ja kokouksen uusi
päivämäärä on 12.4. Kokous alkaa klo 16. Kokouspaikkana on Linnan K103 auditorio.

25. Puheenjohtajan tilannekatsaus
Puheenjohtaja osallistui syndikaatin kokoukseen 23.3, missä keskusteltiin muun muassa
tarpeesta kansainvälisten opiskelijoiden tukihenkilöille. Osallistutaan torstaina 7.4.
puheenjohtajapäiville.

26. Muut esille tulevat asiat
a) TREYn Henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen allekirjoitus
Puheenjohtaja allekirjoittaa TREY:n henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen.

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

28. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 18.48.

______________________________
Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja

________________________________
Tiina Laine, sihteeri

______________________________
Eetu Niemi, pöytäkirjantarkastaja

________________________________
Ella-Viivi Pelkonen, pöytäkirjantarkastaja

