
ILTAKOULU RY  
PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 9/2021  

Aika: Tiistai 4.5. klo 10  
Paikka: Zoom-palvelu  
Etäyhteys:https://tuni.zoom.us/j/69443005836?pwd=Z1l1UWhPK2J5TU9SZUtPNEU4cyt5Zz09  

Paikalla:  

Cecilia Ingman, puheenjohtaja 
Juho Lankinen, sihteeri 
Jenna Krakau 
Oskari Portaankorva 
Matias Mena  
Ami Lehtinen 
Eevi Kotiranta 
Henriina Rantala poistui 11.27 
Eetu Niemi 
Mea Vähä-Jaakkola 
Katariina Partanen 
Ella-Viivi Pelkonen 

 

Puhe- läsnäolo-oikeus: 
Vladimira Therman saapui 11.20, poistui 11.20 

 

1. Kokouksen avaaminen  
Avataan kokous ajassa 10.01. 
 

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

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta  
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Katariina Partanen ja Henriina Rantala. 
 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista sellaisenaan. 
 

5. Ilmoitusasiat ja posti  
Ei uutta ilmoitusasiaa tai postia. 
 

6. Talous  
a. Taloustilanne  

Iltakoulun tilillä on 23 522,58 €. 
 

b. Laskut ja korvaukset  
Ei uusia laskuja tai korvauksia. 
 

7. Sähköiset päätökset 



Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 21.4. että maksetaan Oskari Portaankorvalle 15,75 € haalarimerkkien 
postitukseen ostetuista postimerkeistä. Hyväksytään ehdotus. 
 
Matias Mena ehdottaa 21.4. että fuksien tutustumisiltaa varten varatun Amos-klubin vuokraan 
budjetoidaan saunabudjetista 100 € lisää 19.4. hallituksen kokouksessa jo päätetyn 420 € lisäksi. 
Lisärahoilla katetaan varattavana päivänä 21.8. voimassa oleva korkeampi tilavuokran hinta. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 23.4. että ostetaan 139,07 € arvosta juotavia kaljajahti-tapahtumaan 
22.4. Kulut katetaan tapahtuman osallistumismaksulla. Hyväksytään ehdotus. 
 
Eevi Kotiranta ehdottaa 25.4. että ostetaan yhteensä 188 € arvosta sisältöä Vappusitsien 30.4. 
sitsikasseihin. Kulut katetaan sitsikassien ostaneiden maksuilla. Hyväksytään ehdotus. 
 
Jenna Krakau ehdottaa 26.4. että vuoden opettaja ja vuoden kurssi palkitaan aineettomilla lahjoilla eli 
molemmat saisivat valita haluamansa lahjoituskohteen, johon lahjoitetaan heidän puolestaan 10 €. 
Yhteensä lahjoihin menisi siis 20 €. Summa menisi kopobudjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Oskari Portaankorva ehdottaa 26.4. että maksetaan Merkilliselle yhteensä 978,97 € tilatuista 
haalarimerkeistä. Lasku kattaa haalarimerkkien hinnat sekä toimitusmaksun. Rahat menevät 
varainhankinnan budjetista ja ne käytetään haalarimerkkimyynnin mahdollistamiseksi. Hyväksytään 
ehdotus. 
 
Cecilia Ingman ehdottaa 3.5. Slackissa hallituksen luettavissa olevaa esitystä hallituksen esitykseksi 
sääntömuutoksista ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen. Esitys sisältää PRH:n vaatimat muutokset 
hyväksymistä varten. Hyväksytään ehdotus. 
 
Cecilia Ingman ehdottaa 3.5. Slackissa hallituksen luettavissa olevaa esitystä hallituksen esitykseksi 
muutoksista jäsenrekisteriohjeeseen ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen. Muutoksella helpotetaan 
jäsenrekisteritoimihenkilön töitä. Hyväksytään ehdotus. 
 

8. Palaute hallitukselle  
Etäsitseistä on tullut positiivista palautetta ja niitä toivottiin lisää. Tapahtumia järjestetään jatkossakin 
ja toivottavasti sitsejä päästään pian järjestämään myös fyysisesti. 

 
Festariaamun darra-aamiaisesta on tullut palautetta, että tapahtuman konseptia pidettiin hyvänä mutta 
ajankohtaa liian aikaisena. Tapahtuma järjestettiin klo 9.30–11.00. Kiinnitetään aamutapahtumien 
ajankohtaan jatkossa enemmän huomiota. 
 
Harkkainfoja Iltakoulun Instagramin tarinoissa on toivottu. Harkkaesittelyt Instagramissa ovat tulossa 
tänäkin kesänä. 
 
Vapusta yleisesti on tullut positiivista palautetta. 
 
Hallituksen sisäisenä palautteena pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että hallituslaisten 
odotetaan mahdollisuuksien mukaan osallistuvan myös itse aktiivisesti tapahtumiin, vaikka ei olisi 
niitä itse järjestämässä. 
 
Hallitus kiittää palautteesta. 

 



9. Menneet tapahtumat  
a. Vappuviikot  

i. Speedfriending 19.4.  
Iltakoulusta tapahtumaan osallistui 6 henkilöä. Myös tapahtuman jälkeen jäätiin 
juttelemaan Zoomiin. Tapahtuman lopuksi kerätyn palautteen mukaan tapahtumaan 
oltiin tyytyväisiä. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

ii. Kv-peli-ilta 20.4. 
Iltakoulusta paikalla oli 3 ihmistä. Vaihto-opiskelijoita ei osallistunut tapahtumaan. 
Osallistujia oli yhteensä 7. Tapahtumassa pelattiin pelejä eri alustoilla suunnitelman 
mukaan. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 

 
iii. Kaljasuunnistus 22.4.  

Tapahtuma sujui kokonaisuudessaan hyvin. 
Osallistujat olivat tyytyväisiä tapahtumaan. 
Osallistujia oli yhteensä 51. Tapahtuma oli 
yleisesti onnistunut. 

 
iv. Festariaamiainen 23.4.  

Osallistujia oli yhteensä 4. Konsepti oli toimiva. 
Aikainen ajankohta saattoi vaikuttaa osallistujien 
määrään. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 

 
v. Simaa ja tippaleipiä 27.4.  

Tapahtumaan osallistui yhteensä 53 ihmistä. Tapahtumassa esiteltiin 
lukuvuosipalaute ja keskusteltiin siitä. Vuoden opettajaksi valittiin 
Tapio Raunio ja vuoden kurssiksi valittiin Reiko Shindon 
POLKVA41. Lopuksi pelattiin Kahootissa vappuvisaa. Tapahtuma 
oli yleisesti onnistunut. 

 
vi. Etärastikierros 28.4. 

Tapahtumaan osallistui viime hetken peruutuksen jälkeen yhteensä 5 
joukkuetta. Osallistujat olivat tyytyväisiä tapahtumaan. Tapahtuma 
oli yleisesti onnistunut. 

 
vii. Vappusitsit 30.4.  

Tapahtumaan osallistui n. 20–23 ryhmää. Toastmasterit juonsivat 
ohjelman. Tapahtuma sujui hyvin ja sitsejä pidettiin toimivina myös 
etämuodossa. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

viii. Sometempaus 1.5.  
Tapahtuma peruuntui. Tarkastellaan mahdollisuutta järjestää 
vastaavanlaista teemapäivää sosiaalisessa mediassa myöhemmin. 

 
b. Pulinaa Politiikasta ja opinnoista 20.4.  

Osallistujia oli n. 20. Tapahtuma sujui hyvin ja oli yleisesti onnistunut. 
 

c. Simahengailua SYY Tampereen kanssa 21.4. 
Osallistujia oli yhteensä 13. Tapahtuma koettiin hyödylliseksi ja se oli yleisesti onnistunut. 
  

d. Valtio-opin keskustelutilaisuudet 29.3.–26.4. 



Viimeisessä keskustelutilaisuudessa 26.4. vieraana oli Sitran yliasiamies Jyrki Katainen. 
Osallistujia oli n. 45. Keskustelun teemana oli miten EU:ta tulisi kehittää. Katainen alusti 
tilaisuuden omalla diaesityksellään, jonka jälkeen siirryttiin yleiseen keskusteluun. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
  

e. Kotispa-ilta 3.5.  
Osallistujia oli 5. Tapahtuma sujui hyvin ja oli yleisesti onnistunut. 
 

10. Tulevat tapahtumat  
a. Kuntavaalipaneeli Johto ry:n kanssa 4.5. 

Panelisteille on valmisteltu kysymyksiä ja teemoja valmiiksi ja heille on lähetetty 
osallistumisohjeet. Tapahtuma on tänään klo 18. Zoom-linkki lisätään tapahtumaan 
Facebookissa. 
  

b. IK keskustelee: kehy 5.5. 
Kv-vastaava pitää tapahtumassa lyhyen alustuksen, jonka jälkeen puheenvuoro annetaan 
vieraille. Lopuksi on aikaa keskustelulle. Tapahtuma järjestetään klo 18 alkaen. 
 

c. Maailmanpolitiikan karkkipäivä 14.5.  
Tapahtuman Facebook-event julkaistaan tänään. Hiski Haukkala suunnittelee puheenaiheita. 
Vieraana on Saksan suurlähettiläs Konrad Arz von Straussenburg.  
 

d. Euroviisukatsomo TENin kanssa 22.5. 
Tapahtumaan pohditaan etätarjoiluja Iltakoulun ja TEN:in tarjoamana. Osallistujat kävisivät 
itse hankkimassa esimerkiksi Iltakoulun ja TEN:in maksamilla lahjakorteilla itselleen 
tarjoilut. Tapahtuma alkaa puoli tuntia ennen Euroviisujen finaalilähetystä ja kestää koko 
lähetyksen ajan. Tapahtuman Facebook-event julkaistaan lähiaikoina. 
 

11. Liikunta ja hyvinvointi 
Eilen järjestettiin kevään ensimmäinen hyvinvointitapahtuma. Ensi lukuvuoden vakiovuorojen haku 
Sportunilta aukesi eilen. Haetaan samoja vuoroja kuin aikaisemminkin. 
 

12. Varainhankinta  
a. Yhteistyömahdollisuudet 

Heidi´s Bier Bar ilmoittanut, että heiltä on mahdollista saada myös tiloja tarvittaessa. 
Odotellaan baarien laajempaa aukeamista koronarajoituksista ja palataan asiaan silloin. 
 

b. Haalarimerkkien tilaaminen ja myyminen  
Haalarimerkit ovat saapuneet. Myynti ilmoitus laitetaan haalarimerkkitori-Facebook ryhmään. 
Vapun haalarimerkkien jakotapaa pohditaan. 
 

c. Haalarimainokset 
Sosiaalidemokraatit, Vihreät nuoret ja Tampereen Vihreät sekä Tampereen Kokoomus 
ostaneet mainospaikat. Selvitetään Henen halukkuutta hankkia mainospaikkaa. 
 

13. Valmennuskurssi 
Ilmoittautuneita 23. Materiaalipaketin tilanneita 8. Ennakkomateriaalit on julkaistu tänään. Lähes 
kaikki ovat maksaneet kurssin kokonaisuudessaan. 
 

14. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys  



Tampereen yliopisto on linjannut, että vaihto-opiskelijoita ei oteta syyslukukaudelle 2021. Tutkinto-
opiskelijat kuitenkin tulevat. Vaihto-opiskelijoille tarjotaan mahdollisesti jonkinlainen etävaihto-
mahdollisuus. Hervannan kampuksen ainejärjestöillä ollut vaikeuksia sopeutua ainejärjestövetoiseen 
kansainvälisyystyöhön. 
 

15. Työelämä ja alumni  
a. Ulkomaan ekskursio  

Nils Torvalds vastannut ja toivottanut tervetulleeksi 2022. Miapetra Kumpula-Natri 
vastannut, että palaa asiaan. Muilta MEP:eiltä ei ole saatu vielä vastauksia. 
 

16. Viestintä ja sosiaalipolitiikka  
Harkkaesittelyn pitäjiä ryhdytään rekrytoimaan. Ilmoitukset laitetaan Iltakoululla on asiaa! -ryhmään. 
Esittelyt toteutettaisiin kesä-, heinä- ja elokuun ensimmäisillä viikoilla. Osallistuttiin opiskelijoiden 
mielenterveyspäivään.  
 

17. Kulttuuri ja ympäristö 
Perinnetyöryhmä aktivoitu ja siellä kerätty ajatuksia perinteistä ennen koronaa. Tapahtumia on 
tulossa. Kulttuuri- ja ympäristökatsaus lähtee pian. Selvitetään perinnetyöryhmän halukkuutta 
kirjoittaa artikkeli fuksiantiin. 
 

18. Koulutuspolitiikka  
a. Opintojaksopalautejärjestelmä ja opintohallinnon opiskelijaviestintä 

Valmiit kannanotot ovat tulleet sähköpostiin.  
 
Jenna Krakau ehdottaa, että allekirjoitetaan kannanotot. Hyväksytään ehdotus. 
 

b. Ohjaussuunnitelman päivittäminen 
Kerätään ajatuksia HOPS-ohjauksesta, joita ottaa esille tapaamisessa Tapio Juntusen kanssa. 
  

c. Kopokirje 2/2021 
Toukokuun aikana tulossa kopokirje. Tapio Rauniolta tulossa tietoa kesäopinnoista. Myös 
lukuvuosipalautteen koostetta on toivottu kopokirjeeseen. 
  

19. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 
Tutortaapaaminen järjestetty 2.5. Tapaamisessa jaettiin vastuut fuksitapahtumista. Tutorit ottavat 
kuvat tutorpareista ja kirjoittavat esittelytekstit fuksiantiin. Seuraavassa kokouksessa käsitellään 
fuksitapahtumien suunnitelmat ja tutortoimintaa häirintäyhdyshenkilöpuolta. Lisäksi ensisijaisesti 
maisteriopiskelijoille tarkoitettua saunailtaa on ryhdytty suunnittelemaan. Palokärjen sauna ja 
päärakennus varattu fuksimökkiä varten. Yhdenvertaisuuden osuutta toiminta-avustushakemukseen 
kirjoitetaan tänään. Ideoidaan asiatapahtumaa ja käytännön opiskelun asioiden opettamista fukseille, 
esimerkiksi tapahtumalla missä ilmoittaudutaan ensimmäisen periodin kursseille ja 
hyvinvointipäivällä missä kerrotaan kaikki sisusta YTHS:än palveluihin jne.  
 
Matias Mena ehdottaa, että budjetoidaan tapahtumabudjetista 300 euroa 2.9. järjestettävää fuksimökin 
vuokraa varten. Mökin kustannukset katetaan osallistumismaksulla. Hyväksytään ehdotus. 
 

20. Vuosijuhlat  
Huomenna vuosijuhlatoimikunnan kokous.  
 

21. Ainejärjestötila  



Muistetaan käydä tarkistamassa ainejärjestötilan postit säännöllisesti myös kesällä. 
 
Vladimira Therman saapuu 11.20 
Vladimira Therman poistuu 11.20  

22. Ylimääräinen yhdistyksen kokous 
Kokouskutsu lähetetään tänään. Kokoustilaksi on varattu Päätalon luentosali A05.  
 

23. Puheenjohtajan tilannekatsaus 
Toissaviikolla Johdon puheenjohtajien tapaaminen. Keskustelussa yleisesti Indecsin ja Managerin 
liittyminen tiedekuntaan. Kerätään sisäinen palaute seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä. 
Pyritään pitämään heinäkuu kokoustaukoa. Toiminta-avustushakemuksen täyttö perjantaihin 
mennessä. 
 
Henriina Rantala poistuu 11.27 

24. Muut esille tulevat asiat 
Muistutetaan vappupassien täyttämisestä. 
 

25. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Hallitus kokoustaa seuraavan kerran 19.5. klo 18 alkaen. 
 

26. Kokouksen päättäminen  
Päätetään kokous ajassa 11.33. 
 
 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

  
 

Cecilia Ingman, puheenjohtaja Juho Lankinen, sihteeri 

Henriina Rantala, 
pöytäkirjantarkastaja 

Katariina Partanen, 
pöytäkirjantarkastaja 


