
ILTAKOULU RY 
PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 21/2021 

Aika: Keskiviikko 15.12. klo 17 alkaen 
Paikka: Heidi’s Bier Bar Tampere 

Paikalla:  
Cecilia Ingman, puheenjohtaja 
Juho Lankinen, sihteeri 
Oskari Portaankorva 
Jenna Krakau  
Eevi Kotiranta 
Henriina Rantala 
Ella-Viivi Pelkonen 
Katariina Partanen 
Jessica Ruohomäki 
Ami Lehtinen 
Matias Mena 
Eetu Niemi 
Mea Vähä-Jaakkola 
 
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:   
Juuni Jaatinen 
Tiina Laine 
Milja Karjalainen 
Taneli Pelkkala 

 

1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous ajassa 17.21. 
 

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

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jessica Ruohomäki ja Matias Mena. 
 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista sellaisenaan. 
 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
Man@gerilta tullut joulukortti. 
 

6. Talous 
a. Taloustilanne 

Iltakoulun tilillä on 21 343,74 €. 
 

b. Laskut ja korvaukset 
Ei uusia laskuja tai korvauksia. 
 

7. Sähköiset päätökset 



Cecilia Ingman ehdottaa 6.12., että otetaan fuksien pikkujouluihin 7.12. käyttöön koronapassi, koska 
ilman sitä tapahtuman järjestäminen olisi mahdotonta Pirkanmaalle asetetuista uusista 
kokoontumisrajoituksista johtuen. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 6.12., että käytetään Iltakoulun pikkujoulujen 7.12. tarjoiluihin 
korkeintaan 40 euroa. Hyväksytään ehdotus. 
 
Eetu Niemi ehdottaa 7.12., että ostetaan Akateemisen kyykän MM-kilpailuihin joukkuelippu hintaan 
60 €, sekä 4 kpl jatkolippuja hintaan 10 € kpl, yhteensä siis 100 €. Joukkuelipun hinta liikunnan 
budjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 9.12., että maksetaan Tiia Saltiolalle 83,22 euroa vuosijuhlille 
ostetuista ilmapalloista. Rahat menevät vuosijuhlabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Jenna Krakau ehdottaa 13.12., että varataan Antaverkan leirikeskus HVK:ta varten 6.1.–7.1. hintaan 
264 €. Hyväksytään ehdotus. 
 
Cecilia Ingman ehdottaa 13.12., että ostetaan jallua jallubingon palkinnoiksi hintaan 15,17 €. Kulut 
menevät aj-tilan budjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Juho Lankinen ehdottaa 14.12., että ostetaan jouluaiheisia tarjoiluja aj-tilaan hintaan 15,59 €. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
Jenna Krakau ehdottaa 15.12., että ostetaan jouluherkkuja (suklaata ja joulutorttuja) aj-tilaan hintaan 
12.02 €. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 15.12., että maksetaan Jenna Krakaulle 5 euroa lahjoituksesta Hyvä 
Joulumieli-keräykseen lahjana Gambinaseuran vuosijuhlille. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 15.12., että maksetaan Jenna Krakaulle 12,02 euroa 
leipomistarvikkeista aj-tilan tarjoiluja varten. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 15.12., että maksetaan Vilma Lintuselle 13,48 euroa glögiä ja eu-
politiikkaa tapahtuman puhujien lahjoista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 15.12., että maksetaan Eetu Niemelle 100 euroa Kyykän 
joukkuelipusta ja jatkolipuista iltakoulun pelaajille. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 15.12., että maksetaan Pihla Hakuliselle 31,20 euroa vuosijuhlien 
koristelusta sekä taksista tavaroiden kuljettamisesta pois juhlapaikalta. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 15.12., että maksetaan Elina Antikaiselle 13,10 kahvin ostamisesta aj-
tilaan. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 15.12., että maksetaan Katariina Partaselle 20,57 euroa tarjoiluista 
alumnipaneeliin. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 15.12., että maksetaan Oskari Portaankorvalle 22,20 haalarimerkkien 
postitukseen ostetuista postimerkeistä. Hyväksytään ehdotus. 
 



Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 15.12., että maksetaan Juho Lankiselle 15,59 euroa joulutarjoiluiden 
ostamisesta aj-tilaan. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 15.12., että maksetaan Cecilia Ingmanille 15,17 euroa jaloviinan 
ostamisesta jallubingoon. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 15.12., että maksetaan Mea Vähä-Jaakkolalle 40 euroa edustamisesta 
TREY:n vuosijuhlilla. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 15.12., että maksetaan Mea Vähä-Jaakkolalle 51,20 
euroviisutapahtuman tarjoiluista. Puolet korvauksesta laskutetaan TEN:iltä takaisin. Hyväksytään 
ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 15.12., että maksetaan Visma Passeli Oy:lle 7,07 euroa 
laskutuspalvelusta. Rahat menevät rahoitusmenoista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 15.12., että maksetaan Biopsi ry:lle 566,43 euroa lavatanssibileistä. 
Voittoa tapahtumasta tuli 295,34 euroa. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 15.12., että maksetaan Silkkipaino Tam-Foliolle 1047,80 euroa 
Iltakoulun collegeista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 15.12., että maksetaan Boomi ry:lle 44,44 euroa Sol After Dark 
Halloween - etkojen kuluista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 15.12., että maksetaan Pikkulaskiaiselle 1 152,90 euroa pikkulaskiaisen 
lipuista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 15.12., että maksetaan Anni Koivuselle 10 euroa takaisinmaksuna 
liikaa maksetuista vuosijuhlista. Hyväksytään ehdotus. 
 

8. Palaute hallitukselle 
Koronapassin käyttöönotosta pikkujouluissa on tullut palautetta. Hallitus kiittää palautteesta, ja 
ymmärtää huolen siitä, että säilyykö yhdistyksen toiminta avoimena kaikille. Hallitus suhtautuu 
koronapassin vaatimiseen vakavuudella ja on selvittänyt asiaa muiden yhdistystoimijoiden sekä 
TREY:n järjestösektorin kanssa. 
  
Yleinen konsensus TREY:n ja muiden toimijoiden kesken on, että muut kuin yhdistysten kokoukset 
on tulkittava kokoontumislain perusteella yleisötapahtumiksi, jonka vuoksi vaatimus koronapassista 
tai korkeintaan 20 henkilön kokoontumisrajoitus on voimassa. Koska haluamme mahdollistaa 
jäsenistölle osallistumisen Iltakoulun tapahtumiin, koronapassi toimii vaihtoehtona näille 
rajoituksille. Harkinnan jälkeen hallituksen linja on, että koronapassin käyttöönotto palvelee 
jäsenistöä enemmän kuin osallistujamäärien kaventaminen rajoitusten asettamiin 20 henkilön 
rajoihin. 
Iltakoulu on edelleen sitoutunut noudattamaan yhdenvertaisuussuunnitelmaansa ja syrjimättömyyden 
periaatteita. Yhdistyksen toimintaa sitoo kuitenkin myös Suomen laki ja viranomaisten päätökset, 
jotka menevät erityisesti pandemian aikana Iltakoulun ohjaavien dokumenttien edelle. Sekä 
nykyinen että seuraava hallitus tarkastelee tilannetta jatkuvasti ja pyrkii palaamaan takaisin 
normaaliin heti sen ollessa mahdollista. 
 
 



Hallitus on saanut palautetta siitä, että Tutor- ja yhdenvertaisuusvastaava on laiminlyönyt tehtäviään 
olemalla osallistumatta hallituksen pikkujouluetkoille. Vastaava vetoaa hätävarjeluun ja pahoittelee 
virheellistä menettelyään. 
 
Skumppapullot (x2) saaapuvat ajassa 17.27. 

9. Menneet tapahtumat 
a. 7.12. Fuksien pikkujoulut 

Tapahtumaan oli 100 lippua ja ne myytiin loppuun. Hallitus toi tuliaisia pikkujouluihin. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

10. Tulevat tapahtumat 
a. Pikkulaskiainen 

Iltakoulun hankkimat liput on loppuunmyyty. Lippujen jakaminen venyy ensi vuoden 
alkuun. 
 

11. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 
a. Toimintakysely 

Vastauksia saatiin 15. Vastauksissa toivottiin etenkin alkoholittomia tapahtumia. Lähes 
kaikkiin tapahtumiin on oltu tyytyväisiä. Rastikierrosten rastien välimatkoihin kiinnitetään 
vastaisuudessa huomiota. Viestinnän osalta etenkin Instagram on ollut hyödyllinen, mutta 
kaikista tapahtumista yleisesti toivotaan lisää tiedotusta. Työelämä- ja alumnitoimintaan on 
yleisesti oltu tyytyväisiä. Varainhankintaan on myös oltu tyytyväisiä ja uusia tuotteita on 
toivottu. Koulutuspolitiikkaan on oltu tyytyväisiä. Liikuntasektorille on toivottu Lenuttajien 
profiilin nostamista ja lisää lajikokeiluja. Kulttuurisektoriin on oltu yleisesti tyytyväisiä ja 
bussirundiin on ehdotettu parannuksia. Tapahtumissa kierrättämisen tehostamista on 
toivottu. Kehy- ja kansainvälisyyssektoriin on oltu tyytyväisiä ja lisää englanninkielisiä 
tapahtumia on toivottu. AJ-tilaan ei olla aina koettu olevan helppo tulla. Siisteyteen toivotiin 
parannuksia ja teemapäivystyksiä on toivottu lisää. Eniten häirintää ja kiusaamista on koettu 
sitseillä ja bileissä.  
 

12. Työelämä ja alumni 
Seuraaja on perehdytetty tehtäväänsä. 
 

13. Varainhankinta 
Colleget ovat saapuneet ja niiden jako on käynnissä. Työväen ampujien huivit on tilattu ja 
huivityöryhmä virkistäytyy saunomisen merkeissä. STONKS!!! 
 

14. Valmennuskurssi 2022 
Opettajan etsintä jatkuu.  
 

15. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 
Palautekysely tutoroinnista on toteutettu. 
 

a. Iltakoulun tuutorointisektorin vireillä olevaa yleislinjausta koskeva alustava käsittely  
juomapoliittisesta linjapaperista 
 i.  Hallituksen esitys: kaikille shotti 

Cecilia Ingman ehdottaa, että hyväksytään alakohdan mukainen ehdotus 
sellaisenaan, mutta siirretään se kokouksen jälkeen toteutettavaksi. 
Lisähuomiona pohjanmaan kautta. Hyväksytään ehdotus yksimielisesti. 

 

16. Liikunta ja hyvinvointi 



Työväen Ampujat on futsalsarjassa top 10 joukossa. Maaliero on -23. Kyykkälippu on ostettu. 
 

17. Kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö 
Pamojalla menee hyvin ja syyskokouksessa kerätty kolehti on lähetetty. KV-tutorit ovat ottaneet 
yhteyttä omiin vaihtareihinsa.  
 
Ami Lehtinen ehdottaa yhden huikan ottamista Pamojalle. Hyväksytään ehdotus. 
 

18. Koulutuspolitiikka 
Eilen järjestettiin kollegio, jossa tutustuttiin ensi vuoden toimijoihin. Tiedekunta jakaa ensi vuonna 
touhutonneja järjestötoimintaan. Hakuprosessi pyritään pitämään dekaanin mukaan kevyenä. 
 

19. Kulttuuri ja ympäristö 
Perinnetyöryhmä kirjoitti Antiin jutun. Kulttuuri- ja ympäristökatsaus on lähetetty. 

 
a. Tapakulttuurikoulutuskatsaus 

Mea Vähä-Jaakkola pitää koulutuksen skumppalasin oikeaoppisesta pitämisestä. Skool. 
 

20. Ainejärjestötila 
Tiedostetaan että aj-tila on edelleen olemassa. 
 

21. Puheenjohtajan tilannekatsaus 
Puheenjohtaja kiittää hallitusta. Hallitus toteaa, että ole hyvä. Otetaan huikat puheenjohtajalle, 
hallitukselle, Espanjan kuningas Felipe VI:lle ja seuraavalle hallitukselle. 
 

22. Muut esille tulevat asiat 
Indecsin yrityssuhdevastaava lähettää terveisiä Iltakoululle. Hallitus kiittää. 
 
HVK järjestetään 6.1.-7.1.2022. 
 

23. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Ei ole. 
 

24. Kokouksen päättäminen 
Päätetään hallituksen 2021 viimeinen kokous ajassa 18.07. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

Cecilia Ingman, puheenjohtaja Juho Lankinen, sihteeri 



  
 Jessica Ruohomäki, 

pöytäkirjantarkastaja 
Matias Mena, pöytäkirjantarkastaja 


