
ILTAKOULU RY  
PÖYTÄKIRJA  
HALLITUKSEN KOKOUS 10/2021  

Aika: Keskiviikko 19.5. klo 19  
Paikka: Zoom-palvelu  
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/63080314364?pwd=ZVJWTlRZM1BNSUJYS0hLeUx6eERCQT09 

Paikalla: 
Jenna Krakau, puheenjohtaja 
Juho Lankinen, sihteeri 
Oskari Portaankorva 
Eevi Kotiranta 
Cecilia Ingman 
Ella-Viivi Pelkonen 
Eetu Niemi 
Matias Mena 
Henriina Rantala 
Ami Lehtinen 
Katariina Partanen 
Mea Vähä-Jaakkola 
 
Puhe- ja läsnäolo-oikeus: 
 
 

1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous ajassa 19.02.  
 

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

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ami Lehtinen ja Oskari Portaankorva. 
 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista sellaisenaan. 
 

5. Ilmoitusasiat ja posti  
POP-päiville on tullut kutsu. Päivät järjestetään Helsingissä 1.–3. lokakuuta. FAIA on tiedustellut 
kiinnostuksesta yhteistyöstä tapahtuman järjestämisessä. Vastataan että ollaan kiinnostuneita. 
 

6. Talous  
a. Taloustilanne  

Iltakoulun tilillä on 24 472,87 €. 
 

b. Laskut ja korvaukset  
Ei uusia laskuja tai korvauksia. 
 

7. Sähköiset päätökset  



Cecilia Ingman ehdottaa 4.5. että siirretään keskiviikkona 19.5. pidettävä hallituksen kokous 
alkavaksi klo 19, koska Johto ry:n kevätkokous tarvitsee edustajan Iltakoulun hallituksesta. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
Oskari Portaankorva ehdottaa 5.5. että maksetaan Merkilliselle yhteensä 134,97 € tilatusta 
vappumerkistä. Lasku kattaa merkin hinnan sekä toimitusmaksut. Rahat menevät bilebudjetista ja 
ne käytetään, koska haalarimerkki on kuulunut pitkään osaksi Iltakoulun vappua ja tällä 
ehdotuksella tätä perinnettä voidaan jatkaa. Hyväksytään ehdotus. 
 
Matias Mena ehdottaa 7.5. että budjetoidaan saunabudjetista 290 € YTHS-saunan varaamiseksi 
17.9. järjestettävää maisteriopiskelijoille ja muille järjestömme vanhemmille kohdistettua 
ryhmäytymisiltaa varten. Tapahtumasta tehdään budjettineutraali kattamalla kulut 
osallistumismaksulla. Hyväksytään ehdotus. 
 
Mea Vähä-Jaakkola ehdottaa 8.5. että käytetään 22.5. järjestettävään Iltakoulun ja TEN:in 
Euroviisukisakatsomon tarjoiluihin kulttuuribudjetista rahaa korkeintaan 75 €. Raha katetaan 
kulttuuribudjetin katteettomasta osuudesta joka tavallisena vuotena olisi mennyt 
pääsymaksuttomiin kulttuuritapahtumiin kuten Viiniä sohvalla. Rahalla katetaan meidän 
osuutemme (50 % Iltakoulu, 50 % Tampereen Eurooppanuoret) tapahtuman 
etätarjoilujärjestelystä, jossa ensimmäiselle 25:lle meidän tai TEN:in jäsenistöön kuuluvalle 
osallistujalle järjestetään mahdollisuus vapaavalintaiseen, korkeintaan 6 € arvoiseen R-lahjaan. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 11.5. että maksetaan Jenna Krakaulle 10 € Vuoden opettaja -
palkinnon lahjoituksesta opettajan valitsemaan kohteeseen. Hyväksytään ehdotus. 

 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 11.5. että maksetaan Jenna Krakaulle 16,2 € lukuvuosipalautteeseen 
vastanneiden kesken arvotun lahjakortin hankinnasta. Hyväksytään ehdotus.  
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 11.5. että maksetaan Jenna Krakaulle 10 € vuoden kurssi -palkinnon 
lahjoituksesta opettajan toivomaan kohteeseen. Hyväksytään ehdotus. 
 
Oskari Portaankorva ehdottaa 12.5. että ostetaan 137,48 eurolla postimerkkejä ja kirjekuoria 
haalarimerkkien postitukseen. Kulut katetaan haalarimerkkitilauksien maksuilla. Hyväksytään 
ehdotus. 
 
Henriina Rantala ehdottaa 12.5. että varataan Hatanpään soutupaviljongin juhlasali fuksisitsejä 
varten 23.9 klo 15–24. Tilan vuokraus maksaa 375e. Tämä menee tapahtumabudjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
Henriina Rantala ehdottaa 12.5. että varataan Hatanpään soutupaviljongin juhlasali maisterisitsejä 
varten 1.10 klo 15–24. Tilan vuokraus maksaa 375e. Maksu menee tapahtumabudjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 18.5. että maksetaan Eevi Kotirannalle 161,86 euroa vappusitseille 
ostetuista tarvikkeista ja tarjoiluista. Hyväksytään ehdotus. 

 
 

8. Palaute hallitukselle  
Hallitus on kerännyt sisäistä palautetta omasta toiminnastaan. 
 



Jalkapallon pelailu ja saunomistapahtumaa on toivottu. Tarkastellaan tapahtuman järjestämistä 
alkusyksystä. 
 
Jonkinlaista kaikille jäsenille tarkoitettua aloitustapahtumaa on toivottu syksylle. Otetaan idea 
huomioon. 
 
Hallitus kiittää palautteesta. 
 

9. Menneet tapahtumat  
a. Kuntavaalipaneeli Johto ry:n kanssa 4.5.  

Tapahtuma sujui hyvin. Keskustelu oli mielenkiintoista ja toteutettiin hyvässä hengessä. 
Panelistit olivat myös tyytyväisiä tapahtumaan. Osallistujia oli parhaimmillaan 33. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

b. IK keskustelee: kehy 5.5.  
Tapahtuma sujui hyvin. Tansaniassa vaihdossa olevat iltakoululaiset vastasivat etukäteen 
kerättyihin kysymyksiin ja kertoivat omista kokemuksistaan liittyen Pamojaan ja 
Tansaniaan. Keskustelussa nousi uusia ideoita kehitysyhteistyön kehittämiseksi. 
Osallistujia oli n. 10. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut.   
 

c. Maailmanpolitiikan karkkipäivä 14.5.  
Osallistujia oli vähemmän kuin aikaisemmissa tilaisuuksissa, mutta suurlähettilään 
kanssa saatiin silti hyvää keskustelua aikaiseksi. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

10. Tulevat tapahtumat  
a. Euroviisukatsomo TENin kanssa 22.5.  

Ilmoittautuminen on auki. Huomenna palaveri TEN:in tapahtumavastaavien kanssa 
tapahtuman kulusta. Mainostetaan ilmoittautumista vielä Facebookissa ja Instagramissa. 
 

b. Maailmanpolitiikan karkkipäivä 11.6.  
Tapahtumasta tulee lisätietoa myöhemmin. 
 

11. Liikunta ja hyvinvointi  
Liikuntavastaavan tervehdys fuksiantiin on kirjoitettu. SportUnin yhteisliikuntavuoro on varattu. 
Pohditaan oman liikuntavuoron hankkimista iltakoululle. 
 

12. Varainhankinta  
a. Yhteistyömahdollisuudet  

Selvitetään kesän aikana lisää yhteistyömahdollisuuksia baarien ja ravintoloiden kanssa. 
 

b. Haalarimerkkien tilaaminen ja myyminen  
Tilauslomake on laitettu Facebookiin haalarimerkkitorille. Tilauksia on tullut 61 ja 
jokaisessa tilauksessa on 1–6 merkkiä. Kaikki tilaukset on postitettu. Vapun 
haalarimerkkejä on vielä jäljellä. 
 

c. Haalarimainokset  
Hene ottaa haalareista taskupaikan fuksimökin kyytejä vastaan. Tampereen Kokoomus 
perääntyi haalarimerkin ostosta. Euroopan parlamentin Suomen toimisto ostanut paikan. 
Monet viime vuonna mainospaikan ostaneet puolueet eivät ole vielä vastanneet. 
 



13. Valmennuskurssi  
Kurssi on alkanut onnistuneesti ja opetus on käynnissä. Huomenna kurssille menossa 
iltakoululaisia esittelemään opintoja ja kertomaan pääsykokeeseen valmistautumisesta. 
 

14. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys  
KV-kollegiossa ei ollut osallistujia, joten aika käytettiin projektin suunnitteluun. Telegram ja 
Facebook-ryhmät luotu. Keskustelutapahtuma kehitysyhteistyöstä on pidetty ja kehyä ryhdytään 
kehittämään sen perusteella. 
 

15. Työelämä ja alumni  
a. Ulkomaan excursio  

Miapetra Kumpula-Natri laittanut uudestaan viestiä, että ei ole tiedossa, milloin 
vierailuja toteutetaan, mutta on kiinnostunut. Eero Heinäluoma, Heidi Hautalalta ja Petri 
Sarvamaalta tullut viestit, että he palaavat asiaan. Kaikki kuitenkin kiinnostuneita 
ottamaan vastaan. 
 

16. Viestintä ja sosiaalipolitiikka  
Rekrytoidaan harkkaesittelijöitä Instagramiin.  
 

17. Kulttuuri ja ympäristö  
Kesän kulttuuri- ja ympäristökatsausta koostetaan. Euroviisutapahtuma on tulossa. Syksyn 
toimintaa on suunniteltu. Perinnetyöryhmästä hankitaan joku kirjoittamaan juttu fuksiantiin 
ajoista ennen koronaa. TREY:ltä tullut viestiä ympäristöviikosta marraskuussa. Ympäristöviikon 
suunnittelu jatkuu kesällä. 
 

18. Koulutuspolitiikka  
a. Ohjaussuunnitelman päivittäminen  

Tapio Juntusen kanssa pidetty palaveri missä keskusteltiin ohjaussuunnitelman 
päivittämisestä ja tuotiin esille opiskelijoiden näkökulmaa. Opettajat tekevät muutoksia 
ja lähettävät ne nähtäväksi Iltakoululle. Hanna Peevo laittanut viestiä toisen vuosikurssin 
huomioimisesta syksyllä koska nykyiset fuksit eivät ole olleet lähiopetuksessa lainkaan. 
Suunnitteilla mahdollisesti jokin orientaatiotapahtuma toisen vuosikurssin opiskelijoille 
kampuksella olemisesta. Kopokirje lähetetty viimeviikolla. Kollegiossa käytiin läpi 
ainejärjestöjen kuulumisia ja toiveita syksyn osalta. 
 

19. Tutorointi ja yhdenvertaisuus  
Tutoreille annettu tehtävä toukokuun loppuun mennessä tehdä tarkat suunnitelmat 
fuksitapahtumista, sekä ottaa kuvat ja kirjoittaa kuvaukset tutorpareista fuksiantiin. Maistereille 
suunnitteilla saunatapahtuma 17.9. ja tapahtumaa varten varattu YTHS-sauna. Seuraava 
tutorkokous tarkoitus järjestää fyysisesti kesäkuun alussa. Fuksiviikkojen alustava aikataulu 
esitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Kopotapahtuman suunnittelua jatketaan. 
 

20. Vuosijuhlat  
Vujukokous pidettiin 5.5. ja torstaina 13.5. pienemmän työryhmän vujumiitti. Save the Date-
tapahtuma tulossa ulos. Etikettiä päivitetään. Seuraavan vujukokouksen ajankohta ei vielä 
tiedossa. Sponsoreita tarvitaan lisää. 
 

21. Ainejärjestötila  
Ei uutta tiedotettavaa. 
 



22. Ylimääräinen yhdistyksen kokous  
Ylimääräinen yhdistyksen kokous järjestettiin eilen 18.5. Hallituksen esitykset hyväksyttiin. 
PRH:lle on ilmoitettu muutokset. 
 

23. Puheenjohtajan tilannekatsaus  
Käsitellään puheenjohtajien ja hallituksen sisäinen palaute. Pyritään siirtymään seuraavan 
hallituksen kokouksen jälkeen kokoustauolle. 
 

24. Muut esille tulevat asiat  
Hallitus virkistäytyy kesällä.  
 

25. Seuraavan kokouksen ajankohta  
Sovitaan seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta myöhemmin. 
 

26. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 20.33. 
 
 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

  
 

 

Jenna Krakau, puheenjohtaja Juho Lankinen, sihteeri 

Ami Lehtinen, pöytäkirjantarkastaja Oskari Portaankorva, 
pöytäkirjantarkastaja 


