
ILTAKOULU RY 
PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 17/2021 

Aika: Tiistai 19.10. klo 10 alkaen 
Paikka: Ylävitonen 
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/64559815207?pwd=UkFDUXZ6c3o5bEJpc1pFL042OU9BUT09 

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

1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous ajassa 10.05. 
 

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

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Oskari Portaankorva ja Jenna Krakau. 
 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Jenna Krakau ehdottaa, että lisätään kohtaan 10. Tulevat tapahtumat kohta v. Varjoapprot 23.11. ja 
kohtaan 18. Koulutuspolitiikka kohdat c. Koulutuksen ohjausryhmän kokous ja d. Koulutuksen 
suunnitteluryhmän kokous. Ami Lehtinen ehdottaa, että lisätään kohtaan 10. Tulevat tapahtumat 
kohta w. KV-sitsit. Hyväksytään ehdotukset. 
 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
Mea Vähä-Jaakkola osallistui Iltakoulun edustajana TREY:n vuosijuhlille lauantaina 16.10. Polho 
ry:n vuosijuhlille 23.10. lähtevät Eetu Niemi ja Cecilia Ingman, Valta ry:n vuosijuhlille 30.10. 
Matias Mena ja Henrik Rantala, Reettorit ry:n vuosijuhlille 23.10. Oskari Portaankorva ja Juho 
Lankinen, 5.11. P Klubi ry:n vuosijuhlille Cecilia Ingman ja Vilma Lintunen, 6.11. Puolue ry:n 
vuosijuhlille Jessica Ruohomäki ja Ella-Viivi Pelkonen, 20.11. Biopsi ry:n vuosijuhlille Jenna 
Krakau ja Katariina Partanen sekä 26.11. Tampereen akateemisesti sivistyneet Gambinan ystävät 
ry:n vuosijuhlille Oskari Portaankorva ja Jenna Krakau. Iltakoulu korvaa jokaisen edustajan osalta 
yhdistä vuosijuhlista osan hallituksen kokouksessa 11.1. sovitulla tavalla. 



 
6. Talous 

a. Taloustilanne 
Iltakoulun tilillä on 25 391,22 €. 
 

b. Laskut ja korvaukset 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa, että maksetaan Iltakoulu get together-tapahtumaa varten 
Koskikeskuksen saunatilan varaamisesta tullut lasku. Hyväksytään ehdotus. 
 

7. Sähköiset päätökset 
Cecilia Ingman ehdottaa 11.10., että ostetaan maisterisitseille ruokia ja muita tarvikkeita 206,14 
eurolla. Kulut katetaan bilebudjetista ja tapahtuman tuotoilla. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 11.10., että maksetaan 478,79 euroa Cecilia Ingmanille maisterisitseille 
1.10. ostetuista juotavista ja tarjoiluista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Oskari Portaankorva ehdottaa 11.10., että ostetaan yhteensä 57,35 € eurolla postimerkkejä 
haalarimerkkien postitukseen. Kulut katetaan haalarimerkkitilauksien maksuilla. Hyväksytään 
ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 12.10., että maksetaan 418,99 euroa Flowpark Varalalle 
liikuntatapahtumasta. Summasta osa katetaan osallistumismaksuilla ja laskutuslisä 9,99 euroa menee 
liikunnan budjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 12.10., että maksetaan Nokian Panimolle 306,73 euroa maisterisitseille 
tilatuista juotavista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 12.10., että varataan Koskikeskuksen kokous- ja saunatila IK get 
together tapahtumaa varten 28.10. klo 16–03 hintaan 360 euroa. Kulut katetaan saunabudjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 12.10., että maksetaan Jenna Krakaulle 13,16 euroa maisterisitseille 
ostetuista vihiksistä. Hyväksytään ehdotus. 
 
Juho Lankinen ehdottaa 14.10., että ostetaan ainejärjestötilaan kauramaitoa hintaan 18 €. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
Mea Vähä-Jaakkola ehdottaa 18.10., että lahjoitetaan TREY  3 v lahjaksi lahjoitus 5 € Mieli Ry:lle. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
 

8. Palaute hallitukselle 
Maistereiden huurteisesta seikkailusta ja sen järjestelyistä on saatu useita palautteita, että baareja ei 
ollut etukäteen informoitu tapahtumasta, kierros loppui turhan aikaisin, ohjelmaa ei ollut, sekä että 
tapahtuma oli haalaritapahtuma vaikka viikonloppuisin moniin baareihin ei pääse haalareissa. Tämän 
vuoksi myös jatkot jäivät osallistujilta väliin. Asiasta on keskusteltu tapahtuman järjestäjien kanssa. 
Tutoreiden perehdytykseen tapahtumien järjestämiseen kiinnitetään vastaisuudessa enemmän 
huomiota. Vastaisuudessa myös pyritään siihen, että kaikissa tapahtumissa on hallituksen jäseniä 
paikalla. 
 



Bussirundin järjestämiseen vastaisuudessa on tullut kehitysehdotuksia. Hallitus kiittää hyvistä 
ehdotuksista ja välittää ne seuraaville järjestäjille tulevia bussirundeja ajatellen.  
 
Lisäksi hallitus on saanut lisää palautetta, että bussirundin bussien olisi tullut kiertää yhdessä. 
Palautteeseen on vastattu jo viime kokouksen pöytäkirjassa, sekä Bussirundin Facebook-
tapahtumassa. 
 
Hallitus kiittää palautteesta. 
 

9. Menneet tapahtumat 
a. 8.10. Maistereiden huurteinen seikkailu 

Tapahtuma oli konseptiltaan vapaamuotoinen baarikierros. Osallistujia oli n. 15. 
Järjestelyissä oli puutteita.  
 

b. 12.10. Etäexcu Oikeusministeriöön 
Tapahtuma järjestettiin Teamsissa. Osallistujia oli 21. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

c. 14.10. Bussirundi 
Osallistujia oli 116. Kaikki janoiset seikkailijat saatiin nesteytettyä. Tapahtuma oli yleisesti 
onnistunut.  
 

10. Tulevat tapahtumat 
a. 20.10. Ihastu Iltakouluun 

Toiseksi viimeinen Instagram-esittely käynnissä. Huomenna tapahtuma yliopistolla klo 17. 
Tehdään diaesitys pestien esittelyä varten. Hankitaan mahdollisesti tarjoiluja. Tiedotetaan 
tapahtumasta vielä Facebook-ryhmissä ja Instagramissa. 
 

b. 22.10. Etäexcursio SYY-Tampereen kanssa: Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto 
Tapahtuma järjestetään klo 13 Teamsissa. Facebook-tapahtuma on julkaistu. 
 

c. 22.10. Maisterisauna 
Ilmoittautuminen on käynnissä. Iltakoulu osallistuu mahdollisesti tapahtuman kuluihin. 
Lopullinen summa tarkentuu, kun tarkka osallistujamäärä on selvillä. Suunnitellaan 
ohjelmaa ja mainostetaan tapahtumaa eri kanavissa. 
 

d. 25.10. Takaisin (ala)kouluun 
Ilmoittautuminen on käynnissä. Lainataan Sportunilta välineitä tapahtumaa varten. 
Mainostetaan vielä tapahtumaa lisää. 
 

e. 27.10. Haalarikastajaiset 
Rastinpitäjiä tarvitaan vielä lisää. Reittiä on suunniteltu valmiiksi. Kastamista suunnitellaan. 
Tapahtuma alkaa klo 15.45. Rastien jälkeen siirrytään YTHS-saunalle.  
 

f. 28.10. KV Syysretki 
Ilmoittautuneita on tällä hetkellä 48. Bussia on vaihdettu kahdesta pienemmästä yhteen 
isompaan. Retkelle hankitaan eväät. Lähtö tapahtumaan on 9.40 Hervannasta ja 
keskustakampukselta klo 10. 
 

g. 28.10. IK get together 
Koskikeskuksen saunatila on varattu. Tapahtuma alkaa klo 18. Hankitaan tarjoiluja 
tapahtumaan. Tapahtumassa on halloween-teema. Viralliset jatkot ovat Heidis Bier Barissa 



ja niille siirrytään klo 23. Tapahtumaan varataan 60 paikkaa. Tarjoilujen budjetti tarkentuu 
myöhemmin. 
 

h. 30.10. Johdon halloween 
Facebook-tapahtuma on julkaistu. Jatkot on siirretty Bricksiin. Osallistujat maksavat itse 
sisäänpääsyn jatkoille. Iltakoulu maksaa tapahtumasta 50 €, mikä kattaa jäsenistölle ilmaisen 
pääsyn etkoille ja bändin. 
 

i. 1.11. Etäexcursio Amnesty International 
Facebook-tapahtuma on julkaistu ja ilmoittautuminen on auki. 
 

j. 2.11. Maukaste menoa 
TREY on jo tiedottanut tapahtumasta. Iltakoulun Facebook-tapahtuma julkaistaan 
lähiaikoina. Käydään puhujien kanssa läpi tapahtuman sisältöä. Maukaste sponsoroi 
palkinnot tietovisaan. Tapahtuma järjestetään yliopistolla luentosalissa A4. 
 

k. 4.11. Poikkitieteellinen Beerpong-turnaus 
Ilmoittautuminen alkaa ensi viikon maanantaina. Facebook-tapahtuma on julkaistu. Turnaus 
alkaa klo 17 ja tapahtuma järjestetään Messukylän Työväentalolla. Paikkoja on 10 
joukkueelle per ainejärjestö. 
 

l. 8.11. Harkkainfo 
Tapahtuma järjestetään yliopistolla luentosalissa A3. Aluksi koulutuspoliittinen vastaava 
pitää alustuksen harjoitteluista, jonka jälkeen 5–6 iltakoululaista kertovat 
harjoittelupaikoistaan. 
 

m. 10.–12.11. Ruotsin excu 
Ei uutta tiedotettavaa. 
 

n. 18.11. Lukuvuoden avajaisseminaari 
Ensi viikon maanantaina suunnitteluryhmän tapaaminen. Fuksipuhujia etsitään. Seminaari 
alkaa klo 14, jonka jälkeen siirtyminen ravintola Kulmaan.  
 

o. 22.11. Ympäristöystävällistä viiniä sohvalla 
Tapahtuma järjestetään TREY:n ympäristöviikolla ja pyritään saamaan puhuja teeman 
mukaan. Selvitetään tapahtumalle tilaa. 
 

p. 24.11. Alumnipaneeli 
Tapahtuma alkaa klo 18 ja se järjestetään yliopistolla. Kolme alumnia on tähän mennessä 
varmistanut osallistumisensa tapahtumaan. Selvitetään tarjoilujen hankkimista. 
 

q. 25.11. Lavatanssibileet 
Käydään katsomassa tilat Supper clubilla. Etsitään bändi ja dj. Biopsi hankkii haalarimerkin. 
Kampuslipunmyyntiä selvitetään. Suunniteltu osallistujamäärä on 400–500. Tulossa myös 
lavantanssiharkat, joita varten on hankittu opettaja. 
 

r. 30.11. Hallitussitsit 
Ei uutta tiedotettavaa. 
 

s. 1.12. Yhteistapahtuma Euroopan parlamentin ja FAIA:n kanssa 
Keskustelun aiheena EU:n lähitulevaisuus ja 2019 vaalit. Paikkana alustavasti Iltakoulun 
yhteistyökumppani Bonker Moodcourt. 



 
t. 2.12. Joululove 

Tapahtuman siirtämistä selvitetään samalle päivälle osuvien haalaribileiden vuoksi.  
 

u. 7.12. Fuksien pikkujoulut 
Fukseille pidetty infotilaisuus tapahtumasta. Suunnittelu etenee. 
 

v. 23.11. Varjoapprot 
Tapahtuma on korvaava tapahtuma Hämeenkadun approlle. Laaditaan kysely ja ostetaan sen 
mukaan lippuja tapahtumaan. 
 

w. 19.11. KV-sitsit 
Tapahtumaa varten on varattu bommari. Varmistetaan että tilassa on riittävästi 
istumapaikkoja. Järjestäjien kokous on myöhemmin tänään. Teemana alustavasti 
pyjamabileet 
 
Pidetään kokoustauko ajassa 11.46. 
Jatketaan kokousta ajassa 11.55. 

11. Työelämä ja alumni 
Ulkomaan excun osalta keskustelut meppien kanssa jatkuvat. 
 

12. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 
a. Verenluovutuskampanja 

Interaktio vastannut, että on mukana kampanjassa. Tampereen veripalveluihin otettu yhteyttä 
käytännön järjestelyistä.  

 Viikkotiedotteen kanssa tekninen ongelma, mutta se on nyt lähetetty. 

13. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 
KV-kollegio järjestettiin. KV-tutorhaku on käynnissä ja sulkeutuu 26.10. Iltakoululla ei vielä 
hakijoita. Mainostetaan hakua vielä. 
 

14. Kulttuuri ja ympäristö 
Ensi kuun kulttuuri- ja ympäristökatsausta suunnitellaan. Pohditaan kulttuurisektorin tapahtumaa. 
 

15. Varainhankinta 
a. Uudet oheistuotteet 

Työväen Ampujien huivin suunnittelu etenee hyvin ja valmistaja on löytynyt. Iltakoulun 
haalarivyöstä saatu mallikappaleet, joiden pohjalta päätetään mikä malli valitaan. 
 

b. Haalarimerkkien myynti 
Haalarimerkkitorille laitettu ilmoitus. Tilauksia on tullut paljon. Tilataan Iltakoulu-merkkiä 
lisää 
 

c. Yhteistyömahdollisuudet 
Kaijakan yhteistyökerrat hoidettu. Bonker Moodcourtin yhteistyökerta käytetään EP:n ja 
FAIA:n yhteistapahtumassa. 

 Collegetilaus tulossa kuun lopulla. 

 
16. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 

a. Yhteiset pelisäännöt 



Yhdenvertaisuustyöryhmä on tarkastellut keskusteluillan ajatusten pohjalta yhteisten 
pelisääntöjen laatimista, sekä niiden suhdetta Iltakoulun jo olemassa oleviin dokumentteihin. 
Työryhmä on päätynyt siihen, että yhteisten pelisääntöjen laatiminen ei ole 
tarkoituksenmukaista, koska Iltakoululla on jo yhdenvertaisuussuunnitelma, joka olisi osin 
päällekkäinen uuden dokumentin kanssa. Tarkastellaan sen sijaan mahdollista 
yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämistä. 

 Tutoroinnin palautekysely toteutetaan haalarikastajaisten jälkeen. 

17. Liikunta ja hyvinvointi 
Marraskuussa tulossa jousiammunta liikuntakokeilu ja TA-sauna. Joulukuulle suunniteltu Spa-ilta. 
Selvitetään Iltakoulun rahallista tukea joko liikuntakokeiluun tai Spa-iltaan. Laaditaan 
viikkotiedotteeseen lisätietoa liikuntavuoroista. 
 

18. Koulutuspolitiikka 
a. Kopokirje 

Kirje lähetetään alustavasti ensi viikon alussa. Laadinta on vielä kesken. 
 

b. Opintokysely 
Kysely on auki ja siihen voi vastata 22.10. asti. Tuloksista järjestetään erillinen kokous 
henkilökunnan kanssa. Vastauksia on saatu hyvin. 
 

c. Koulutuksen ohjausryhmän kokous 
Järjestetään 1.11. Kokous alkaa kampuskehitykseen liittyvällä keskustelulla, johon kaivataan 
erityisesti opiskelijoiden mielipiteitä. Kerätään Slackissa hallituksen ajatuksia aiheesta. 
 

d. Koulutuksen suunnitteluryhmän kokous 
Järjestetään 1.11. Asialistalla kurssipalautteista keskustelu ja kevään näkymät. 
 

19. Vuosijuhlat 
a. Standaarit 

Standaareista on saatu tarjous ja hallitus on alustavasti päättänyt niiden saajat. 
 

b. Sillis 
Tapahtuman ohjelma on työn alla. 

 Vuosijuhlatoimikunnan palaveri järjestetään tänään. 

20. Ainejärjestötila 
Aj-tilan aukioloajat palautetaan normaaliin (ma-to klo 12–14) viikosta 43 alkaen. Päivystäjien 
rekrytointia jatketaan. Tällä viikolla ei päivystyksiä perioditauon vuoksi. Pyritään järjestämään 
tulevaisuudessa tapahtumien lipunmyyntejä myös aj-tilassa. 
 

21. Syyskokous 
Vastuut dokumenttien valmistelusta on jaettu. Järjestetään hallituksen palaveri syyskokouksesta. 
Syyskokousta varten on varattu Päätalon luentosali A3. Kokouskutsu lähetetään 2.11. 
 

22. Uusien jäsenten hyväksyminen 
Cecilia Ingman ehdottaa, että hyväksytään 11 uutta henkilöä Iltakoulu ry:n jäseniksi. Hyväksytään 
ehdotus. 
 

23. Puheenjohtajan tilannekatsaus 



Syyskokouksen dokumenttien valmistelu jatkuu. Syndikaatin tapaaminen ensi viikolla. 
 

24. Muut esille tulevat asiat 
Hallitus virkistäytyy huomenna. 
 

25. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Hallitus kokoustaa seuraavan kerran 2.11. klo 16. 
 

26. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 12.57. 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

  
 

 
 

Cecilia Ingman, puheenjohtaja Juho Lankinen, sihteeri 

Jenna Krakau, pöytäkirjantarkastaja Oskari Portaankorva, 
pöytäkirjantarkastaja 


