
 ILTAKOULU RY           PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 15/2019 

 

Paikka: Pinni A4060 

Aika: maanantai 28.10.2019 kello 16.00 

 

Paikalla: 

Samuel Jokela, puheenjohtaja 

Juulia Järvenpää, sihteeri (poikkeuksellisesti) 

Lotta Ketola 

Emilia Kautto poistui klo 17.16.  

Jasmin Rikkonen 

Arttu Rintanen  

Kiia Karvonen 

Henna Hurskainen 

 

Kokoustauko pidetty ajassa klo 17.17-17.22. 

 

1. Kokouksen avaaminen  

Avataan kokous klo 16.01. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Henna Hurskainen ja Kiia Karvonen. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Esitetään että lisätään kohtaan Talous alakohdat Rahistiimi ja Mobilepay. Esitetään että kohta 

Koulutuspolitiikka siirretään kohdaksi 9. Hyväksytään muutokset. Hyväksytään esityslista.  

 

5. Ilmoitusasiat ja posti  

Ei uutta huomioitavaa.  

 

6. Palaute hallitukselle 

Hallitukselle on tullut palautelomakkeen kautta ehdotuksia vuosijuhlilla palkittavista henkilöistä. 

Palkittavista henkilöistä on keskusteltu hallituksen toimesta.  

 

7. Sähköiset päätökset  

a) Juulia Hietala esittää 16.10. että maksetaan 755 euroa bussirundin kyydeistä sisältäen 95 euron 

siivouslaskun. Esitys hyväksyttiin.  

 

b) Juulia Hietala esittää 16.10 että maksetaan Elina Antikaiselle 17 euroa takaisin kaksi kertaa maksetuista 

sitseistä. Esitys hyväksyttiin.  

 

c) Juulia Hietala esittää 16.10. että maksetaan Juulia Järvenpäälle Staabin vuosijuhlakorvaus 42,50 euroa. 

Esitys hyväksyttiin.  

d) Juulia Hietala esittää 16.10. että maksetaan seuraaville henkilöille 3 euroa takaisin virheellisestä 

jäsenmaksun vuoksi: 

i. Juho Kosola 

ii. Veera Purontakanen 

iii. Juhana Kärnä 

iv. Elina Antikainen 



v. Oskari Portaankorva 

vi. Ella-Viivi Pelkonen 

vii. Salla Karti 

viii. Santeri Javio 

ix. Tiia Saltiola 

x. Jenna Krakau 

xi. Visa Veijonen 

xii. Vilma Lintunen 

xiii. Minni Luostarinen 

 

Esitys hyväksyttiin.  

 

e) Kiia Karvonen esittää 16.10.että Iltakoulu maksaa balettiin osallistujille viiden euron tuen lippua kohden. 

Esitys hyväksyttiin.   

 

f) Samuel Jokela esittää 17.10 että lahjoitamme rahaa Tampereen mielenterveysseura ry:lle TREY:n 

vuosijuhlalahjaksi (10 euroa). Esitys hyväksyttiin.  

 

g) Arttu Rintanen esittää 21.10. että kutsutaan Iltakoulun vuosijuhlille kaksi edustajaa sekä Indecsistä että 

Managerista. Esitys hyväksyttiin.  

 

h) Karoliina Vaakanainen esittää 22.10. että Emilia Kautto ja Juulia Hietala menevät Johdon 

vuosijuhlaillalliselle, Esitys hyväksyttiin.  

 

i) Juulia Hietala esittää 22.10. että syyskokous järjestetään maanantaina 18.11. klo 16. Esitys hyväksyttiin.  

 

j) Juulia Hietala esittää 24.10. että maksetaan seuraavat laskut ja korvaukset: 

 

i. Hyrsky Oy:lle 442 euroa juhlanauhasta 

ii. Aino Uutelalle 19,45 euroa Staabin vuosijuhlalahjasta 

iii. Anniina Nuutiselle 27,50 euroa väärien haalareiden hyvityksestä 

 

Esitys hyväksyttiin.  

 

k) Arttu Rintanen esittää 26.10. että lahjoitetaan Suomen luonnonsuojeluliitolle (saimaannorppien suojeluun) 

10 euroa OKA:n vuosijuhlalahjaksi. Esitys hyväksyttiin.  

 

8.  Talous  

a) Taloustilanne  

Taloustilanne on tällä hetkellä 19 466,78 euroa.  
 

b) Laskut ja korvaukset 

Esitetään että maksetaan seuraava lasku:  

 

Punamusta Oy:lle 133,36 euroa Lavatanssien julisteita ja pääsylipuista.  

Hyväksytään esitys.  

 

c) Rahistiimi 

Rahistiimi on kokoustanut tänään ja keskustellut rahastonhoitajan tehtävän jakamisesta. Juulia Järvenpää 

alkaa hoitamaan alustavasti kirjanpitoa. Laskutus tullaan hoitamaan sektoreittain ja tilin liikenteestä huolehtii 

Juulia Hietala. Pyrimme hankkimaan ulkoista apua kirjanpidosta huolehtimiseen. Jatkamme keskustelua 

jäsenrekisterin päivittämisestä.  

 



d) Mobilepay 

Karoliina Vaakanainen on kysellyt Biopsin rahastonhoitajalta Mobilepayn käyttöönotosta ja hallitus ryhtyy 

tekemään jatkoselvitystä aiheen pohjalta. Mobilepayta hyödynnettäisiin yhtenä maksukeinona jatkossa, 

mikäli käytännön seikat osoittautuvat toimiviksi. Selvityksen alla maksujen heijastuminen tilille sekä 

mahdolliset kulut.  

 

9. Koulutuspolitiikka 

a) Johtosääntö 

Yliopiston hallinnolle tullut uusi aloite johtosäännön muuttamiseksi. Säännön muuttuminen lisäisi yliopiston 

johdon demokratiaa. Emilia Kautto jakaa dokumentin sähköisesti ja teemme hallituksen päätöksen 

sähköisesti 31.10.2019 mennessä.  

 

b) Kokoukset 

Opiskelijan käsikirjaan on tullut yhteiset arviointikriteerit, jotka toimivat ohjenuorana opettajille.  

Keväällä 2020 alkaa suurempi opetussuunnitelmatoiminta. Sisusta on syntynyt keskustelua - opettajat 

siirtyvät sen käyttöön syksyllä 2020. Keskustelua on syntynyt sähköisten tenttimisjärjestelyiden 

ruuhkautumisesta. Keskustelua on syntynyt myös kandiseminaareista ja keväällä 2020 hallinnon puolesta 

järjestetään tilaisuus aiheeseen liittyen.  

 

10. Syyskokouksen valmistelu 

a) Toimintasuunnitelma osa I ja II 

Iltakoulun toimintasuunnitelma 2020 ja Iltakoulun jatkuvan toiminnan kuvaus. Samuel Jokela pohjusti 

kokouksessa, miten meidän tulisi valmistella toimintasuunnitelman molempia osia. Samuel on tehnyt pohjan 

toimintasuunnitelmalle 2020 ja alustanut jatkuvan toiminnan kuvausta. Samuel jakaa tiedostot Drivessa ja 

jokainen saa sektorikohtaisesti hioa suunnitelmaa 4.11.2019 mennessä käyden samalla keskustelua muun 

hallituksen kanssa.  

 

b) Varainhankintasuunnitelma 

Samuel Jokela on päivittänyt Artun luomaa varainhankintasuunnitelman pohjaa edelliseltä vuodelta. Samuel 

ehdottaa, että koulutuspoliittinen vastaava ja varainhankintavastaava hiovat yhdessä puheenjohtajan kanssa 

suunnitelmaa ennen syyskokousta.  

 

c) Kokouksen työjärjestys 

Samuel on luonut seitsemän kohtaa sisältävän ohjenuoran syyskokousta varten koskien kokouskäytäntöjä.  

 

d) Muut liitteet 

Arttu Rintanen esittää, että koottaisiin yhtenäinen ohjesääntö, jossa olisi sekä standaarisääntö, 

vuosijuhlanauhasääntö sekä lippusääntö. ”Esitän, että hallitus esittäisi syyskokouksessa uuden 

merkkiohjesäännön luomista Iltakoululle. Merkkiohjesääntöön yhdistettäisiin lippuohjesääntö ja 

juhlanauhaohjesääntö ja lisättäisiin erilliset ohjesäännöt Iltakoulun logolle, sinetille ja standaarille.” Artun 

ehdotuksesta tehdään vielä tarkempi sähköinen päätös.  

 

Hallitus on päättänyt jättää ottamatta kantaa vuonna 2018 julkaistussa yhdenvertaisuussuunnitelmassa 

päätettyyn kohtaan intersektionaalisesta feminismistä. Asia viedään sellaisenaan syyskokoukseen.  

 

11. Vuosijuhlat 

Seuraava vuosijuhlakokous on torstaina klo 12. Vuosijuhlien ilmoittautumislomake on suljettu ja tilaukset 

ruoista on toimitettu eteenpäin. Istumapaikat on suunniteltu valmiiksi. Keskustelua käytiin hallituksen 

käytännöllisistä tehtävistä päivään liittyen.  

 

12. Menneet tapahtumat 

a) IK tanssii 15.10. 



Tanssitapahtuma sujui hyvin. Osallistujia oli 13, joista osa oli vaihto-opiskelijoita. Tapahtuma sai hyvää 

palautetta ja osallistujilla oli ollut hauskaa. Tapahtuma tuotti 20 euroa tappiota, sillä osallistujia ei tullut 

tarpeeksi. 

 

b) Wine tasting 21.10. 

Tapahtumassa oli 14 osallistujaa ja maistelu kesti kokonaisuudessaan 1,5 tuntia. Tapahtuma onnistui hyvin ja 

sai hyvää palautetta. Tapahtumaa toivottiin myös jatkoa ajatellen. Tapahtuman koettiin huomioivan hyvin 

myös vanhemmat opiskelijat. 

 

c) Beer pong 24.10. 

Poikkitieteelliseen tapahtumaan osallistui 40 joukkuetta. Tapahtuman voitti joukkue nimellä Thank u, next. 

Tapahtuma oli onnistunut.  

 

13. Tulevat tapahtumat  

a) Iltakoulun sivuaineinfo 29.10. 

Sivuaineinfo menee harmillisesti päällekkäin pääainevalintainfon kanssa. Info järjestetään C5-tilassa. 

Tapahtumassa on tarjolla pientä naposteltavaa.  

 

b) Kaljaa ja kv-politiikkaa FAIA 30.10.  

Tapahtuma järjestetään klo 18 eteenpäin Telakan yläkerrassa. Tapahtuma ei tuota kuluja. Puhujana Ellen 

Ojala. 

 

c) Halloween 31.10.  

Halloween järjestetään Hervannan Bommarissa klo 18 eteenpäin. Tervetulleita ovat Iltakoulun, Staabin, 

Boomin, Indecsin ja Managerin opiskelijat. Tapahtumaan ei ole pääsymaksua. Tarjoillaan tapahtumassa 

Kekkosta. Jatkot ovat Roskassa klo 22 eteenpäin.  

 

d) Ihastu Iltakouluun 4.11.  

Tilaa selvitetään vielä.  

 

e) Iltakoulun keskusteluilta 6.11.  

Tilaa selvitetään. Keskusteluilta alkaa klo 16. Tapahtumassa valmistellaan syyskokouksessa tapahtuvaa 

keskustelua. Tarjolla on pientä naposteltavaa. 

 

f) Tarja Halonen 7.11.   

Ulkopoliittista keskustelua Tarja Halosen ja Alviina Alametsän kanssa Väinö Linna -salissa klo 15-16.30. 

Teemoina ovat rauhan rakentaminen, EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja naisten oikeudet. Samuel 

moderoi paneelia.  

 

g) Fuksien pikkujoulu 7.11.  

Haalarimerkit ovat tulossa. Lipunmyynti alkaa ensi viikolla. Pikkujoulut alkavat klo 19 Doriksessa. 

 

h) Lavatanssit 21.11. 

Eventti on ulkona ja lipunmyynti aukeaa 4.11. klo 11 Kide.appissa. Tämän jälkeen lippuja voi saada myös 

kampuslipunmyynnistä. Mainokset ovat esillä. 
 

i) Yhteissitsit 28.11.  

Karoliina ehdottaa, että sitsien liput myydään Kide.appin kautta, jotta kirjanpito on helpompaa. Ehdotus 

hyväksytään. Haalarimerkit ovat saapuneet ja sitsien suunnittelu on hyvässä vaiheessa.  
 

j) Rexcu.  

Ei uutta.  

 

k) Mahdollinen pikkujoulusauna 5.12.  

Mikäli budjetti sallii, pikkujoulusauna järjestetään 5.12.  



 

l) HVK.  

Karoliina Vaakanainen ehdotti alustavaksi päivämääräksi torstaita 12.12.  

 

Emilia Kautto poistuu klo 17.16.  

 

14. Ainejärjestötila  

Juulia Hietala on muistuttanut muidenkin hallituslaisten vastuusta aj-tilaa koskien kuten päivystyksestä ja 

siisteyden ylläpitämisestä. Karoliina Vaakanainen ehdottaa ainejärjestötilakoordinaattorin pestin 

ehdottamista syyskokouksessa, jolloin ainejärjestötilan hoitaminen olisi jatkossa pääasiassa toimihenkilön 

hoidettavissa. Viedään ehdotus syyskokoukseen.   
 

15. Liikunta  

a) Futsalsarjan ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen on alkanut ja Iltakoulu maksaa 52 euron osallistumismaksun, jotta järjestö pääsee mukaan 

sarjaan.  

 

b) Lavatanssiharjoitukset 

Harjoitukset järjestetään keskiviikkona 20.11. klo 15-16 Atalpalla. Harjoitukset kustantavat osallistujille 

muutaman euron riippuen osallistujamäärästä.  

  

16. Yhdenvertaisuus ja tutor  

Haalarikastajaiset sujuivat kohtalaisen hyvin. Osallistujia oli 23 ja saunalle saapui myös vanhempia 

opiskelijoita. Rastit sujuivat hyvin. Kasteen hoiti Sääksjärven vapaapalokunta.  

  

17. Varainhankinta  

Collegeja on tilattu lomakkeen kautta. Kahvipassi julkaistaan ja otetaan käyttöön piakkoin. 

 

18. Valmennuskurssi   

Alumneille laitetaan kyselyä opettajan pestistä.  

  

19. Työelämä ja alumni  

a) SYY:n ja IK:n työelämäilta 11.11. 

Iltama järjestetään klo 17-19. Tila tarkentuu myöhemmin.   
 

b) Alumnipaneeli 25.11.  

Yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin.  
 

c) Yhteistyösopimus YKA:n kanssa  

Yhteistyösopimus velvoittaa järjestämään SYY-Tampereelle mahdollisuuden tulla kertomaan toiminnastaan 

uusille fukseille. Tämä järjestetään tiistaina 29.10 sivuaineinfon yhteydessä.  

  

20. Kulttuuri   

a) Vierailu Pyynikin Aikamatkoille 5.11. klo 17.  

Kierroksen vetäjälle viedään 10 euron edestä kahvipaketti ja keksejä.  

  

b) IK goes to Ballet 

Tällä hetkellä osallistujia on 12, joista kaksi ei ole iltakoululaisia. Iltakoulu tukee tapahtumaa viidellä eurolla 

per iltakoululainen eli yhteensä 50 eurolla.  
 

c) Vierailu Tampereen vakoilumuseoon  

Vierailu on suunnitteilla marraskuulle.  
 

 



21. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys  

a) Kv-tutorhaku  

Haku on käynnissä yhteisellä lomakkeella koko yliopiston keskuudessa. Lomake sulkeutuu 8.11.  

 

Keskiviikkona 13.11. klo 14-16 järjestetään tulevien kv-tutoreiden koulutus. 
 

b) Kv-sitsit  

Suunnitteilla toiset kv-sitsit suuren kysynnän vuoksi marras-joulukuulle.  

  

22. Viestintä  

Hallitusesittelyt käynnissä Instagramin puolella.  
 

23. Puheenjohtajan tilannekatsaus  

Puheenjohtaja ollut tapaamisissa, kokouksissa ja yhteydessä henkilökuntaan. Sektorilla kaikki hyvin.  
 

 24. Muut esille tulevat asiat  

Henna Hurskainen ehdotti, että marraskuun liikuntakokeiluna toimivat lavatanssiharjoitukset ja joulukuussa 

järjestetään viimeinen liikuntakokeilu. 

 

Harkkainfo on tulossa 12.11. klo 16-18.  
 

Karoliina Vaakanainen nosti esille idean Iltakoulun omasta kalenterista, joka voisi toimia 

varainhankintakeinona. Keskustellaan asiasta ja yksityiskohdista paremmalla ajalla.  

 

Lavatanssien lipunmyynti tapahtuu keskustakampuksella 11.11. klo 11-13 ja lipunmyynti on Iltakoulun 

vastuulla.  

  

25. Seuraavan kokouksen ajankohta   

Seuraava kokous on maanantaina 11.11. klo 16.  

  

26. Kokouksen päättäminen  

Päätetään kokous klo 18.38. 

  
  

 

 

 

 
                               

Samuel Jokela, puheenjohtaja   Juulia Järvenpää, sihteeri 

 

 

                                   

Henna Hurskainen, pöytäkirjantarkastaja Kiia Karvonen, pöytäkirjantarkastaja 

 


