
ILTAKOULU RY 
PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 20/2021 

Aika: Torstai 2.12. klo 14.15 alkaen 
Paikka: Ylävitonen 

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

 

1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous ajassa 14.24. 
 

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

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Matias Mena ja Oskari Portaankorva. 
 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Jenna Krakau ehdottaa, että poistetaan kohdasta 18. Koulutuspolitiikka kohta b. TREYn kupillinen 
kopoa 30.11. Hyväksytään ehdotus. 
 
Hyväksytään kokouksen esityslista muutoksineen. 
 
Palataan kohdasta 17. ja avataan kohta uudelleen.  
Cecilia Ingman ehdottaa, että poistetaan esityslistalta kohta 19. Liikunta ja hyvinvointi, koska kohta 
on tullut esityslistalle epähuomiossa kahteen kertaan. Hyväksytään ehdotus. 
 
Jatketaan esityslistan järjestyksen mukaisesti kohtaan 18. Koulutuspolitiikka. 
 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
Iltakoululle on tullut tarjous järjestötoimijoiden koulutuksesta. Keskustellaan mahdollisesta 
koulutukseen osallistumisesta kokouksen ulkopuolella. Interaktiolta on saatu kutsu vuosijuhlille. 
Iltakoululta ei saatu juhlille edustajaa. Iltakoulu kiittää kutsusta. 
 



Iltakoulu päättää varautua mahdollisiin kokoontumisrajoituksiin ottamalla koronapassin käyttöön 
tapahtumissaan, joita ilman koronapassia ei voitaisi järjestää. Etenkin edellä mainittu tilanne toteutua 
fuksien pikkujoulujen järjestämisessä. TREY selvittää koronapassiin liittyviä lakiasioita ja tiedottaa 
niistä pian. 
 

6. Talous 
a. Taloustilanne 

Iltakoulun tilillä on 22 137,87 €. 
 

b. Laskut ja korvaukset 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa, että korvataan Eetu Niemelle 180 € tunnelmauinnin kuluista. 
Hyväksytään ehdotus. 
 

7. Sähköiset päätökset 
Henriina Rantala ehdottaa 16.11., että ostetaan sillikselle limua hintaan 16,92 €. Kulut katetaan 
silliksen osallistumismaksulla. Hyväksytään ehdotus. 
 
Henriina Rantala ehdottaa 16.11., että ostetaan sillikselle ruokailuvälineet ja kasvomaaleja hintaan 
38,79e. Kulut katetaan silliksen osallistumismaksuista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Oskari Portaankorva ehdottaa 16.11., että ostetaan postimerkkejä sekä kirjekuoria yhteensä hintaan 
135,49 €. Kulut katetaan tilaajien postitusmaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 16.11., että maksetaan Henriina Rantalalle 55,71 euroa sillikselle 
ostetuista limsoista, ruokailuvälineistä ja kasvomaaleista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 16.11., että maksetaan Jenna Krakaulle 6 euroa kehyksien ostamisesta 
kunniakirjoihin standaarien saajille. Hyväksytään ehdotus. 
 
Eevi Kotiranta ehdottaa 16.11., että tilataan Nokian panimolta juomia 400,32 eurolla sillikselle. 
Rahat katetaan sillismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 
 
Cecilia Ingman ehdottaa 17.11., että hyväksytään Iltakoulun jäseneksi yksi uusi jäsen. Hyväksytään 
ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 17.11.,  että maksetaan Juho Lankiselle 5 euroa lahjoituksesta lahjana 
Reettorit ry:lle. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 17.11., että maksetaan Tiia Saltiolalle 18,70 euroa vuosijuhlille 
ostetuista oviverhoista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 17.11., että maksetaan Vilma Lintuselle 81,15 euroa sillikselle 
ostetuista tarjoiluista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 17.11., että maksetaan Katariina Partaselle 40 euroa osalistumisesta 
Biopsi ry:n vuosijuhlille Iltakoulun edustajana. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 17.11., että maksetaan Vilma Lintuselle 5 euroa lahjoituksesta Suomen 
luonnonsuojeluliitolle P-klubin vuosijuhlalahjana. Hyväksytään ehdotus. 
 



Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 17.11., että maksetaan Nokian Panimolle 400,32 euroa sillikselle 
ostetuista juomista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 17.11., että maksetaan Tampereen lääketieteen kandidaattiseuralle 320 
euroa Amos-klubin vuokrasta fuksien pikkujouluja 7.12. varten. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 17.11., että käytetään syyskokouksen tarjoiluihin 21,20 euroa. Rahat 
menevät kokousbudjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 17.11., että ostetaan aj-tilan kaiuttimeen uusi aux-johto hintaan 7,99 
euroa, koska vanha on rikki. Rahat menevät muiden menojen budjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Mea Vähä-Jaakkola ehdottaa 17.11., että perutaan 22.11. pidettäväksi suunniteltu 
Ympäristöystävällistä viiniä sohvalla-tapahtuma aikataulupaineen ja vähäiseksi oletetun 
osallistujamäärän vuoksi. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 17.11., että maksetaan Eevi Kotirannalle 562,47 euroa sillikselle 
ostetuista pitsoista, juotavista ja koristeista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Oskari Portaankorva ehdottaa 21.11., että tilataan Iltakoulun haalarivöitä 100kpl hintaan 7,50 €/kpl. 
Kulut katetaan ostajien maksuilla. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 22.11., että ostetaan aj-tilaan kauramaitoa 22,50 eurolla. Hyväksytään 
ehdotus. 
 
Jenna Krakau ehdottaa 22.11., että ostetaan pikkulaskiaiseen lippuja 67 kappaletta hintaan 22,90 
€/kpl + postikulut 12,90€. Yhteishints siis 1547,50 €. Iltakoululaiset maksavat itse lippunsa. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 22.11., että maksetaan Eetu Niemelle 40 euroa edustamisesta Polho 
ry:n vuosijuhlilla. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 22.11. että maksetaan Eetu Niemelle 151,95 euroa vuosijuhlille 
ostetuista kukista ja juontajien kansiosta. Hyväksytään ehdotus. 
 
Juho Lankinen ehdottaa 23.11., että ostetaan aj-tilan pullatiistaille mutakakku ja keksejä hintaan 7,18 
euroa. Hyväksytään ehdotus. 
 
Oskari Portaankorva ehdottaa 23.11., että tilataan 50kpl Työväen Ampujien huiveja hintaan 531,90 
€. Kulut kustannetaan ostajien maksuilla. Hyväksytään ehdotus. 
 
Katariina Partanen ehdottaa 25.11., että ostetaan alumnipaneeliin tarjoiluja hintaan 20,57 €. Kulut 
katetaan työelämäbudjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Katariina Partanen ehdottaa 25.11., että lahjoitetaan Biopsi ry:n  20 v lahjaksi 5 euroa 
Syöpäsäätiölle. Hyväksytään ehdotus. 
 
Jenna Krakau ehdottaa 26.11., että lahjoitetaan 5 € Tampereen akateemisesti sivistyneiden gambina 
ystävien 10v vujulahjaksi Hyvä joulumieli -keräykseen. Hyväksytään ehdotus. 
 



Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 27.11., että maksetaan Punamusta Oy:lle 626,20 euroa vuosijuhliin 
tilatuista käsiohjelmista ja paikkakorteista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 27.11., että maksetaan Tampereen Teekkarikamerat ry:lle 300 euroa 
valokuvauksesta vuosijuhlilla. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 27.11., että maksetaan Turvoke ry:lle 290 euroa YTHS-saunan 
varauksesta maisterisaunaa varten. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 27.11., että maksetaan Turvoke ry:lle 240 euroa YTHS-saunan 
varauksesta haalarikastajaisten jatkoja varten. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 27.11., että maksetaan Rosero Oy:lle 531,90 euroa Iltakoulun 
tilaamista kaulahuiveista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 27.11., että maksetaan Patina ry:lle 86,24 euroa poikkitieteelliseen 
beerpong-turnaukseen tilatuista haalarimerkeistä. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 27.11., että maksetaan Turun Haalarimerkki Oy:lle 134,97 euroa 
pikkujouluihin tilatuista haalarimerkeistä. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 27.11., että maksetaan Juhlatalon Ravintolat Oy:lle 9300 euroa 
vuosijuhlien tilasta sekä catering-palvelusta ja juomista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 2.12., että maksetaan Oskari Portaankorvalle 135,49 euroa 
haalarimerkkien postitukseen ostetuista postimerkeistä. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 2.12., että maksetaan Oskari Portaankorvalle 40 euroa osallistumisesta 
Reettorit ry:n vuosijuhlille Iltakoulun edustajana. Hyväksytään ehdotus. 
 
Eetu Niemi ehdottaa 2.12., että kompensoidaan jokaiselle tunnelmauintiin osallistujalle 9 € verran 
osallitusmismaksusta, eli 20x9=180 €. Hyväksytään ehdotus. 
 
 

8. Palaute hallitukselle 
Hallitukselta on pyydetty, että fuksien pikkujoulujen jatkot järjestettäisiin Tullikamarin Klubilla. 
Fuksit ovat valinneet Heidis Bier Barin jatkopaikaksi, mutta välitetään pyyntö seuraavalle 
hallitukselle. 
 
Hallituksen sisäinen palaute on kerätty ja ne on käsitelty henkilökohtaisissa keskustelutilaisuuksissa.  
 
Hallitus kiittää palautteesta. 
 

9. Menneet tapahtumat 
a. 18.11. Lukuvuoden avajaisseminaari 

Tapahtumaan osallistui n. 60 henkilöä. Tapahtuman jälkeen järjestettiin alkuillanvietto 
ravintola Kulmassa, johon yliopisto oli hankkinut tarjoiluja. Tapahtuma oli yleisesti 
onnistunut. 
 

b. 19.11. KV-sitsit 
Tapahtumaan osallistui n. 80 henkilöä. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 



 
c. 22.11. Ympäristöystävällistä viiniä sohvalla 

Tapahtuma peruttiin aikatauluhaasteiden vuoksi. 
 

d. 23.11. VarjoAppro 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

e. 24.11. Alumnipaneeli 
Tapahtumaan osallistui 25 henkilöä. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

f. 25.11. Lavatanssibileet 
Tapahtumaan oli 500 lippua ja ne myytiin loppuun. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

g. 26.11. Tunnelmauinti 
Osallistujia oli 20. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

h. 30.11. Hallitussitsit 
Iltakoulun hallitus voitti pukukilpailun. Hallitus ei kommentoi tapahtumaa enempää. 
 

i. 1.12. Yhteistapahtuma Euroopan parlamentin ja FAIA:n kanssa 
Osallistujia oli 17. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

j. 15.11.–28.11. Lenkkihaaste 
Iltakoulu sijoittui haasteessa kolmanneksi. Iltakoululle kertyi yhteensä 274.51 kilometriä. 
 

10. Tulevat tapahtumat 
a. 7.12. Fuksien pikkujoulut 

Järjestäminen etenee. Koronapassin mahdollisesta käyttöönotosta on ilmoitettu tapahtumaan 
ilmoittautuneille. Tapahtumaan on 100 paikkaa ja liput on loppuunmyyty. Haalarimerkin saa 
tapahtumapaikan ovella. 
 

b. Pikkulaskiainen 
Iltakoulu tilasi 67 lippua, mutta niitä saatiin vain 50 kappaletta. Tehdään tapahtumaan uusi 
lipunmyynti. 
 

11. Työelämä ja alumni 
Ei uutta tiedotettavaa. 
 

12. Varainhankinta 
Colleget valmistuvat ensi viikolla. Aloitetaan jako heti kun ne saapuvat. Jako kestää viimeiseen 
päivystykseen 16.12. asti.  
 
Työväen ampujien huivit ja Iltakoulu-vyöt saapuvat todennäköisesti vasta ensi vuonna. 
 
Käydään Heidis Bier Barissa keskustelemassa ensi vuoden yhteistöistä. 
 

13. Valmennuskurssi 2022 
Opettajan rekrytointi on aloitettu. Työpaikkailmoitus on julkaistu Iltakoululla on asiaa-ryhmään. 
 

14. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 
a. Verenluovutuskampanja 



Kampanja on vielä perjantaihin asti käynnissä. Yhteisluovutuskertaan ei ollut osallistujia. 
 

b. Toimintakysely 
Vastauksia on tullut 13. Kysely on auki 12.12. asti. Palaute käsitellään viimeisessä 
kokouksessa. 
 

15. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 
Fuksikysely on julkaistu. Vastauksia on tullut 21. Vastausten perusteella keskimäärin fuksit ovat 
olleet tyytyväisiä tutorointiin. Järjestetään palautetilaisuus tutoreille. 
 

16. Liikunta ja hyvinvointi 
Hankitaan Iltakoululle jatkollinen joukkuelippu MM-kyykkään. 
 

17. Kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö 
Kv-kollegiota ei järjestetty tässä periodissa aikatauluongelmien vuoksi. Välitetään syyskokouksessa 
kerätty kokouskolehti Pamojalle. KV-tutoreille on jaettu vaihto-opiskelijat.  
 
Palataan esityslistan kohtaan 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen. 

18. Koulutuspolitiikka 
a. Marraskuun kollegio 

Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: Johdon syyskokous tulossa, yliopiston 
toimitilaohjelman lausuntokierros on avattu. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksen esityslistaa. 
 

b. Kielikeskuksen muutokset 
Kielikeskuksen toimintaan on tullut joitakin muutoksia johtuen päällekkäisyyksistä 
Hervannan ja keskustan kielikeskusten toiminnassa. Ruotsin ja englannin valmistavien 
kurssien poistuminen on yksi näistä muutoksista. Kielikeskus on julkaissut tiedotteen, jossa 
todetaan, että kursseille on etenkin syksyisin paljon halukkaita ja selventänyt kursseille 
valinnan perusteita. TREY ja kielikeskuksen edustaja tapaavat tästä lähtien vähintään kerran 
lukuvuodessa. 

 
19. Kulttuuri ja ympäristö 

Museoexcursio toteutetaan ensi vuonna. Järjestetään aj-tilassa joulukorttien askartelupäivystys. 
 

20. Ainejärjestötila 
Itsenäisyyspäivänä 6.12. ei päivystetä. Vuoden viimeinen päivystys järjestetään 16.12. Järjestetään 
jouluteemainen päivystys. 
 

21. Puheenjohtajan tilannekatsaus 
Viime maanantaina oli Konflikti22-suunnittelukokous. Iltakoulun tehtävänä on tapahtumasta 
tiedottaminen jäsenistölleen.  
 
Johdon syyskokous järjestetään 13.12. Juho Lankinen käyttää kokouksessa Iltakoulun ääntä. 
 
Jokainen hallituslainen valmistelee perehdytyksen seuraajalleen vielä joulukuun aikana. 
 
Syndikaatti kokoontuu viimeisen kerran torstaina 9.12. 
 

22. Muut esille tulevat asiat 
HVK on siirretty tammikuulle. Neljäs kvartaalikatsaus on tulossa. 



 
23. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 15.12. klo 17. 
 

24. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 15.33. 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

  
 

Cecilia Ingman, puheenjohtaja Juho Lankinen, sihteeri 

Oskari Portaankorva, 
pöytäkirjantarkastaja 

Matias Mena, pöytäkirjantarkastaja 


