
ILTAKOULU RY  
PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 11/2021  

Aika: Keskiviikko 16.6. klo 20  
Paikka: Zoom-palvelu  
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/66011177822?pwd=azV1SFVGQlNYMXMrZGJXbnBXcjFxdz09  

Paikalla: 
Cecilia Ingman, puheenjohtaja 
Juho Lankinen, sihteeri 
Oskari Portaankorva 
Eevi Kotiranta 
Jenna Krakau 
Ella-Viivi Pelkonen 
Eetu Niemi 
Matias Mena 
Henriina Rantala saapui 20.25 
Jessica Ruohomäki saapui 21.22 
Ami Lehtinen poistui 21.50 
Katariina Partanen 
Mea Vähä-Jaakkola poistui 21.36 
 
Puhe- ja läsnäolo-oikeus: 

 

1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous ajassa 20.02. 
 

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

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Matias Mena ja Katariina Partanen. 
 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen  
Cecilia Ingman ehdottaa, että vaihdetaan esityslistan kohdan 16. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 
paikkaa kohdan 19. Tutorointi ja yhdenvertaisuus kanssa. Hyväksytään ehdotus.  
Mea Vähä-Jaakkola ehdottaa, että vaihdetaan esityslistan kohdan 17. Kulttuuri ja ympäristö 
paikkaa kohdan 12. Varainhankinta kanssa. Hyväksytään ehdotus. 
 

5. Ilmoitusasiat ja posti  
Staabilta ja Biopsilta on tullut Save the Date-ilmoitus vuosijuhlistaan. 
 

6. Talous  
a. Taloustilanne  

Iltakoulun tilillä on 22 803,47 €. 
 

b. Laskut ja korvaukset  
Ei uusia laskuja tai korvauksia. 
 



7. Sähköiset päätökset  
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 20.5., että maksetaan Cecilia Ingmanille 20 euroa Tarja Sepän 
eläköitymislahjaksi suoritetusta lahjoituksesta. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 7.6., että maksetaan Oskari Portaankorvalle 136,98 euroa 
haalarimerkkien postitukseen ostetuista postimerkeistä. Hyväksytään ehdotus. 

 
 

8. Palaute hallitukselle  
Hallitus on saanut palautetta, että Iltakoululle tulisi muodostaa yhtenäinen linja, jonka mukaan 
suhtautua Iltakoulun logon sisältävien vaatteiden käyttöön sen jäsenten poliittisessa 
kampanjoinnissa, ja mahdollisesti irtisanoutua järjestönä yksittäisten ihmisten kampanjoista.  
 
Hallitus kiittää hyvästä palautteesta. Iltakoulun poliittisen sitoutumattomuuden tarkastelun 
kannalta palaute ja keskustelu ovat tärkeitä. Iltakoulun hallituksella ei ole mitään toimivaltuuksia 
puuttua kenenkään pukeutumiseen ja hallitus kannustaakin näkemään iltakoululaisten poliittisen 
aktiivisuuden, sekä Iltakoulun ja politiikan tutkimuksen mainostamisen positiivisena asiana. 
Iltakoulu on poliittisesti sitoutumaton järjestö, eikä yhdistys ole mukana missään poliittisessa 
kampanjassa. Poliittisesta sitoutumattomuudesta pidetään kiinni kaikessa Iltakoulun omassa 
toiminnassa. Tämän vuoksi esimerkiksi ainejärjestötilassa poliittinen kampanjointi on kielletty. 
Yksittäisen henkilön Iltakoululta ostettujen vaatteiden käyttämistä ei kuitenkaan voida nähdä 
järjestön toimintana, eikä siten vaikuttavan Iltakoulun poliittiseen sitoutumattomuuteen. Iltakoulu 
on kaikkien jäsentensä asialla heidän poliittisesta suuntautumisestaan huolimatta, eikä 
yksittäisistä kampanjoista irtisanoutuminen edistäisi tätä tarkoitusta.  
 
 

9. Menneet tapahtumat  
a. Euroviisukatsomo TENin kanssa 22.5. 

Tunnelma oli hyvä ja Discordissa keskusteltiin aktiivisesti. Osallistujia oli n.10. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 

 
b. Maailmanpolitiikan karkkipäivä 11.6.  

Tapahtuma sujui hyvin. 
 

Henriina Rantala saapuu 20.25. 
10. Tulevat tapahtumat  

Suunnitteilla syksyn aloitustapahtuma. Myös fuksisitsien suunnittelu on käynnissä. Kokoustauon 
aikana laaditaan syksyn tapahtumien aikataulurunko. Pidetään tapaaminen kaikkien tapahtumia 
järjestävien hallituksen jäsenten kesken, jossa suunnitellaan syksyn tapahtumia ja niiden 
aikatauluja. 
 

11. Liikunta ja hyvinvointi  
Suunnitellaan syksyn liikuntakokeiluja. Liikuntavuoroista ei ole vielä tullut vahvistusta. 
 

12. Kulttuuri ja ympäristö  
Syksyn toimintaa on suunniteltu runsaasti. Perinnetyöryhmältä tulossa laaja reportaasi perinteistä 
ja Iltakoulun tarkoituksesta.  

 
Jessica Ruohomäki saapuu 21.22.     
Mea Vähä-Jaakkola poistuu 21.36. 



13. Valmennuskurssi  
Valmennuskurssi on päättynyt. Kurssipalaute oli pääosin positiivista. Kurssin pituudesta tuli 
palautetta, että kurssin olisi voinut hajauttaa pidemmälle aikavälille. 
 

14. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys  
Tutorryhmät on kasattu yhteistyössä MAB:in kv-vastaavien kanssa.  
 

15. Työelämä ja alumni  
a. Ulkomaan excursio  

Odotetaan vastauksia Mepeiltä vierailuiden aikatauluista. Pohditaan alumnitapahtumaa 
syksylle. 
 

16. Tutorointi ja yhdenvertaisuus  
Tutoroinnin suunnittelu on pitkällä. Odotetaan opiskelijavalintojen julkaisua, jolloin alkaa 
tutortoiminta. Kesäkuun aikana kasataan fukseille lähetettävät tietopaketit. Tutorryhmät laaditaan 
siten, että mahdolliset valmiit ryhmät hajautetaan. Tutorit soittavat fuksit läpi heinäkuun loppuun 
mennessä. Suunnitellaan opiskelutaitoja opettavaa tapahtumaa. Yhdenvertaisuussektorin 
keskustelutilaisuuden suunnittelua jatketaan. 
 
Hiiriviikkojen aikataulu 
20.8. Epävirallinen hengailuilta 
21.8. Virallinen tutustumisilta 
23.8. Kaupunki- ja kampuskierros 
24.8. Amazing race 
25.8. Piknik Sorsapuistossa 
26.8. Harkka-approt 
30.8. Rantapäivä 
2.9. Fuksimökki 
3.9. Maistereiden huurteinen seikkailu 
6.9. Metsäkierros/Herwood-päivä 
11.9. Lautapeli-ilta 
14.9. IK:n olympialaiset 
15.9. Fuksisuunnistus 
16.9. Challenge accepted! 
17.9. Maisterisauna 
21.9. Norsupallo 
23.9. Fuksisitsit 
1.10. Maisterisitsit 
 

 
17. Varainhankinta  

a. Yhteistyömahdollisuudet  
Kesän aikana tavoite solmia yhteistyösopimuksia baarien kanssa. Lisäksi olemassa oleva 
yhteistyö Nokian panimon kanssa, sekä tarkoitus neuvotella Metkusen kanssa 
yhteistyösopimuksesta. EU-parlamentin kanssa on sitouduttu yhteistyötapahtumaan 
syksyllä. 
 

b. Haalarimainokset  



Kokoomusopiskelijat ostavat myös haalareiden etupuolelta mainospaikan. 
Mainospaikkoja ostettu yhteensä 7. Otetaan vielä yhteyttä mahdollisiin haalaripaikasta 
kiinnostuneisiin. 

 
 

18. Koulutuspolitiikka  
a. Ohjaussuunnitelman päivittäminen  

Ei uutta tiedotettavaa. 
 

b. Koulutuksen suunnitteluryhmän kokous 10.6.  
Kokouksissa keskusteltiin ensi vuoden sisäänottomääristä. Perinteisen väylän 
sisäänottomäärää ei muuteta. Avoimen väylän kiintiötä nostetaan kolmesta viiteen 
opiskelijaan. Vaatimuksiin ei tehty muutoksia. Avoimen väylän paikkoihin ei ole 
täyttövelvollisuutta, mikäli vaatimuksia täyttäviä hakijoita ei tule riittävästi. Myös 
tutkintotavoitteista keskusteltiin ja niitä pidettiin yleisesti melko kunnianhimoisina.  

 
c. Koulutuksen ohjausryhmän kokous 15.6.  

Kokouksessa vaihdettiin kuulumisia ja keskusteltiin syksystä. 
 

Tauolla tarkoitus suunnitella syksyn kopotapahtumia. Tavoitteena pitää enemmän 
kopotapahtumia ja mahdollisesti kopopäivystyksiä ainejärjestötilassa. Henkilökunnan ja toisen 
vuoden opiskelijoiden yhteistä tapahtumaa ryhdytään suunnittelemaan. Myös lukuvuoden 
avajaisseminaari on tulossa. 

 
Ami Lehtinen poistuu 21.50. 
 

19. Viestintä ja sosiaalipolitiikka  
Ensimmäiset harkkaesittelyt on järjestetty. Seuraavat järjestetään heinäkuun ensimmäisellä 
viikolla. Uusille opiskelijoille tehdään onnittelujulkaisut someihin. Syksylle suunnitellaan sopo-
tapahtumaa. Myös viikkotiedotteet jäävät tauolle. 

 
20. Vuosijuhlat  

Vujukokous pidettiin viimeviikolla. Odotetaan vahvistusta Damilta jatkoista. Sponsoreiden 
hankintaan rekrytoitiin lisää väkeä. Save the Date-event on julkaistu. Kaverijärjestöille laitetaan 
viestiä. Vujuetikettiä on päivitetty. 
 

21. Ainejärjestötila  
Ainejärjestötilojen käyttö on sallittua 14.6. alkaen. Ainejärjestötila suunnitellaan avattavan 
orientoivien opintojen alkaessa. Tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin. Järjestetään 
mahdollisesti ainejärjestötilan avajaistapahtuma ja teemapäivystyksiä. 

 
22. Puheenjohtajan tilannekatsaus  

FAIA:lle vastattu, että yhteistyötapahtumasta ollaan kiinnostuneita. Iltakoulu on saanut TREY:ltä 
toiminta-avustuksia. 
 

23. Muut esille tulevat asiat  
Hallitus virkistäytyy 11.7. Toinen kvartaalikatsaus pidetään elokuussa. Hallitus jää 
kokoustauolle. 
 

24. Seuraavan kokouksen ajankohta  



Seuraava hallituksen kokous järjestetään viikolla 32. Päätetään tarkempi ajankohta myöhemmin. 
 

25. Kokouksen päättäminen  
Päätetään kokous ajassa 22.12. 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

  
 

 
 

Cecilia Ingman, puheenjohtaja Juho Lankinen, sihteeri 

Matias Mena, pöytäkirjantarkastaja Katariina Partanen, 
pöytäkirjantarkastaja 


