
ILTAKOULU RY 
PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 18/2021 

Aika: Tiistai 2.11. klo 16 
Paikka: Ylävitonen 
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/68491510123?pwd=RGg1SytGbUpDZnBUbUVDQkdrZlI3UT09 

Paikalla:  
Cecilia Ingman, puheenjohtaja 
Juho Lankinen, sihteeri 
Oskari Portaankorva 
Jenna Krakau  
Eevi Kotiranta 
Ella-Viivi Pelkonen 
Ami Lehtinen saapui 16.06 
Katariina Partanen 
Mea Vähä-Jaakkola poistui 16.26 
Jessica Ruohomäki 
 
Etänä: 
 
 
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:   
 

 

1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous ajassa 16.04. 
 

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

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ella-Viivi Pelkonen ja Eevi Kotiranta. 
 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Mea Vähä-Jaakkola ehdottaa, että siirretään kohta 12. kulttuuri- ja ympäristö käsiteltäväksi kohtana 
6. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ami Lehtinen saapuu ajassa 16.06. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
Johto ry:ltä on tullut kutsu vuosijuhlille. Päätetään Iltakoulun edustajat myöhemmin. Henkilökunnan 
jäseneltä on tullut pyyntö, että fukseja muistutettaisiin sähköpostin merkityksestä viestintäkanavana 
opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Vastataan pyyntöön, että henkilökunta voisi myös panostaa 
viestintäkanavista ja niiden merkityksistä kertomiseen orientaatioviikoilla. 
 

6. Kulttuuri ja ympäristö 
Kulttuurisektorille ideoidaan tapahtumaa alustavasti joulukuulle. Konseptiksi suunniteltu 
museokierrosta esimerkiksi Vapriikkiin. Viiniä sohvalla-tapahtumaan suunnitellaan yhdistettävän 
erillistä viininmaistelua. 
 



7. Talous 
a. Taloustilanne 

Iltakoulun tilillä on 26 991,91 € 
 

b. Laskut ja korvaukset 
Ei uusia laskuja tai korvauksia. 
 

8. Sähköiset päätökset 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 20.10., että ostetaan tarjoiluja Ihastu Iltakouluun tapahtumaan 20.10. 
16,71 eurolla. Rahat menevät viestinnän budjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 20.10., että maksetaan Juho Lankiselle 40 euroa osallistumisesta 
Reettorit ry:n vuosijuhlille. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 22.10., että maksetaan Juho Lankiselle 18 euroa kauramaidon 
ostamisesta aj-tilaan. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 22.10., että maksetaan Juho Lankiselle 27,36 euroa kahvin ja 
kauramaidon ostamisesta aj-tilaan. Hyväksytään ehdotus. 
 
Juho Lankinen ehdottaa 22.10., että lahjoitetaan Reettorit ry:n 40 v lahjaksi 5 euroa Viestintä ja 
kehitys - säätiölle. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 25.10., että maksetaan Hene Oy:lle 300 euroa bussirundin 14.10. 
kuljetuksista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 25.10., että maksetaan Jessica Ruohomäelle 40 euroa osallistumisesta 
Puolue ry:n vuosijuhlille. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 25.10., että maksetaan Jenna Krakaulle 40 euroa osallistumisesta 
Biopsi ry:n vuosijuhlille. Hyväksytään ehdotus. 
 
Matias Mena ehdottaa 26.10., että perutaan aiemmat päätökset Maisterisaunan rahoituksesta, ja 
budjetoidaan sen maksamista varten saunabudjetista 290 €, joka katetaan osittain 5 € 
osallistumismaksulla, josta on tulossa tuloja 105 € euroa. Näin ollen iltakoulun maksettavaksi jäisi 
185 €. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 26.10., että maksetaan Veera Kankareelle takaisin 15 euroa Kiskofest-
lipusta tapahtuman peruuntumisen vuoksi. Hyväksytään ehdotus. 
 
Eetu Niemi ehdottaa 26.11., että ostetaan Boomilta 80 kpl VarjoAppro-lippuja, joiden jatkopaikkana 
on Bricks, hintaan 16 €/kpl, yhteensä 1 280 eurolla. Hyväksytään ehdotus. 
 
Oskari Portaankorva ehdottaa 27.10., että tilataan 2kpl Iltakoulun standaareja Taitopainolta hintaan 
40 €/kpl. Rahat menevät hallituksen vuosijuhlabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 27.10., että käytetään IK get together tapahtuman tarjoiluihin 161,97 
euroa. Rahat menevät saunabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 



Matias Mena ehdottaa 28.10., että budjetoidaan 24,65 € bilebudjetista Haalarikastajaisten jatkojen 
tarjoiluja varten. Hyväksytään ehdotus. 
 
Cecilia Ingman ehdottaa 1.11., että tilataan Punamusta Oy:ltä vuosijuhlien käsiohjelmat, 
plasujulisteet ja nimikyltit maksimissaan 500 eurolla. Kulut katetaan vuosijuhlien budjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
Oskari Portaankorva ehdottaa 1.11., että tilataan 200kpl haalarimerkkejä vuosijuhlille hintaan 0,99 
€/kpl. Kulut katetaan vuosijuhlien budjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 2.11., että maksetaan Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura ry:lle 
320 euroa Amos-klubin vuokrasta sillikselle. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 2.11., että maksetaan Henrik Rantalalle 24,65 euroa haalarikastajaisten 
jatkojen tarjoiluista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 2.11., että maksetaan Oskari Portaankorvalle 57,35 euroa 
haalarimerkkien postitukseen ostetuista postimerkeistä. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 2.11., että maksetaan Vilma Lintuselle 40 euroa osallistumisesta P-
klubin vuosijuhlille Iltakoulun edustajana. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 2.11., että maksetaan Turun Haalarimerkki Oy:lle 206,97 euroa 
vuosijuhlien haalarimerkin toimittamisesta. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 2.11., että maksetaan Pauli Haahdille 20,46 euroa kilometrikorvauksia 
auton käytöstä maisterisitsien järjestelyissä. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 2.11., että maksetaan Pauli Haahdille 14,30 euroa kilometrikorvausta 
auton käytöstä fuksisitsien 23.9. järjestelyissä. Hyväksytään ehdotus. 
 
Cecilia Ingman ehdottaa 2.11., että tilataan 2kpl oviverhoja vuosijuhlien koristeluita varten hintaan 
6,90 €/kpl ja postit 4,90 €, jolloin hintaa tulee yhteensä 18,70 €. Kulut katetaan vuosijuhlien 
budjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 
Eevi Kotiranta ehdottaa 2.11., että maksetaan Ella-Viivi Pelkoselle 40euroa Puolue ry:n vuosijuhlille 
osallistumisesta. Hyväksytään ehdotus. 
 
Jenna Krakau ehdottaa 2.11., että ostetaan pullakeskiviikkoa varten leipomistarvikkeita 14,69 €:lla. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 2.11., että maksetaan Jenna Krakaulle 14,69 euroa leipomistarvikkeista 
pullatiistaita varten. Hyväksytään ehdotus. 
 
 

9. Palaute hallitukselle 
Palautteessa on kysytty, onko Iltakoulu järjestämässä erillistä joulusaunaa. Joulusaunan konsepti 
täyttyy hyvin fuksien pikkujoulujen yhteydessä. Erillistä joulusaunaa ei olla järjestämässä. 
 
Alkuvuodelle on toivottu rentoa maisteritapahtumaa, kuten lautapeli-iltaa. Välitetään palaute 
seuraavalle hallitukselle. 



 
Hallitukselle on esitetty toive kaikkien politiikan tutkimuksen opiskelijoiden yhteisestä risteilystä. 
Toive välitetään eteenpäin seuraavalle hallitukselle. 
 
Hallitus on saanut palautetta, että kandi- ja gradupohjat nettisivuilla eivät toimi. Pohjat on testattu ja 
todettu toimiviksi usealla koneella. Mikäli ongelmaa esiintyy edelleen, vika voivat johtua käyttäjän 
laitteesta. 
 
Tullikamarin Klubia on toivottu jatkopaikaksi haalarikastajaisiin. Palaute huomioitiin, ja 
haalarikastajaisten jatkot olivat Klubilla. 
 
Hallitus kiittää palautteesta. 
 
Mea Vähä-Jaakkola poistuu klo 16.26 

10. Työelämä ja alumni 
Ulkomaan excusta tulossa lisätietoa lähiaikoina. 
 

11. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 
a. Verenluovutuskampanja 

Kampanjan suunnittelu on käynnissä yhdessä Interaktion kanssa. 

 Palautekyselyn laatiminen aloitetaan. 

12. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 
Tutorhaku on päättynyt ja hakemuksia on tullut 8. KV-sitsien suunnittelu etenee vauhdilla ja 
lipunmyynti on alkanut tänään. Kameraa Pamojalle ei ole vielä löytynyt. Tällä viikolla myös KV-
kollegion suunnittelukokous. Kollegio järjestetään periodin lopulla. 
 

13. Varainhankinta 
a. Uudet oheistuotteet 

TA-huivien tilaaminen etenee. Huiveista saadaan vielä mallikuvat ennen lopullista tilausta. 
Collegeiden tilauslomake on julkaistu ja se on auki viikon loppuun. Tilataan Iltakoulu-vyötä 
mustalla soljella.  
 

b. Haalarimerkkien myynti 
Haalarimerkkien myynti sujuu hyvin. Postitetaan tänään lisää merkkejä. Merkkejä on myös 
noudettu runsaasti ainejärjestötilasta. 
 

c. Yhteistyömahdollisuudet 
Bonker Moodcourtin kanssa käyttämättä vielä yksi yhteistyötapahtumakerta. Heidis Bier 
Barin jäsenyys on laitettu jakoon jäsenistölle. 
 

14. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 
Tutoroinnin palautekyselyn laatiminen etenee ja se lähetetään ensi viikolla. 
 

15. Liikunta ja hyvinvointi 
TA-sauna on alustavasti 29.11. Jätetään pois jousiammunta liikuntakokeilu. Suunnitellaan Holiday 
Clubille spa-iltaa kynttiläuinnin merkeissä ja käytetään liikunnan budjettia kompensoimaan hintaa 
osallistujille. 
 

16. Koulutuspolitiikka 
a. Opintokysely 



Vastauksia tuli yhteensä 197. Vastaukset käsitellään huomenna. 
 

b. 1.11. Koulutuksen ohjausryhmän kokous 
Kokouksessa keskusteltiin kampuskehityksestä ja ensi kevään opetuksesta. Paikalla oli 
kampuskehityksen henkilökuntaa, ja heille tuotiin esille opiskelijoiden näkemyksiä 
kampuskehityksen suhteen. 
 

c. 1.11. Koulutuksen suunnitteluryhmän kokous 
Kokouksessa keskusteltiin kevään opetuksesta. Politiikan tutkimuksen opettajien mielestä 
hybridiopetus ei ole optimaalista ja pyritään palaamaan lähiopetukseen. Kielikeskuksella 
vaikeuksia resurssien kanssa. Kursseille ollut vaikeuksia päästä, koska Sisu arpoo 
osallistujat, eikä kielikeskuksella ole resursseja tarkistaa opintopistemääriä. Kielikeskuksen 
ruotsin ja englannin valmistavat kurssit poistuvat. Selvitetään, otetaanko päätökseen kantaa.  

 Kopokirje on lähetetty. 

17. Vuosijuhlat 
a. Standaarit 

Työryhmä kokoontuu torstaina suunnittelemaan diplomit standaarien saajille. 
 

b. Sillis 
Selvitetään karaokelaitteistojen hankkimista.  
 

Juhlapäivänä valmistelut aloitetaan juhlapaikalla klo 12. Hankitaan Suomen lippu ja kootaan 
lippuvartio hallituksen jäsenistä. 

18. Ainejärjestötila 
Uusia päivystäjiä on saatu rekrytoitua ja päivystykset rullaavat hyvin. Muistutetaan hallituksen 
päivystysvastuusta. Pyritään siistimään tilaa hankkiutumalla eroon löytötavaroista, joita ei ole 
noudettu. 
 

19. Menneet tapahtumat 
a. 20.10. Ihastu Iltakouluun 

Paikalla oli 6 osallistujaa. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

b. 22.10. Etäexcursio SYY-Tampereen kanssa: Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto 
Osallistujia oli 21. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

c. 22.10. Maisterisauna 
Osallistujia oli 21. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Lähetetään lasku tapahtumasta 
osallistujille. 
 

d. 25.10. Takaisin (ala)kouluun 
Osallistujia oli n. 10. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

e. 27.10. Haalarikastajaiset 
Osallistujia oli n. 50. Sääksjärven vpk kastoi fuksit. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
Saunan jälkeen jatkot järjestettiin Tullikamarin Klubilla. 
 

f. 28.10. KV Syysretki 
Osallistujia oli 27. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut ja siitä on tullut positiivista palautetta. 



 
g. 28.10. IK get together 

Osallistujia oli n. 60. Tapahtumassa järjestettiin beerpongia ja tietovisa. Tapahtuma oli 
yleisesti onnistunut. 
 

h. 30.10. Johdon halloween 
Iltakoululaisia osallistui tapahtumaan ja siihen on oltu tyytyväisiä. Tapahtuma oli yleisesti 
onnistunut. 
 

i. 1.11. Etäexcursio Amnesty International 
Osallistujia oli 10. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

j. 2.11. Maukaste menoa! 
Osallistujia oli 10. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

20. Tulevat tapahtumat 
a. 4.11. Poikkitieteellinen Beerpong-turnaus 

Järjestelyt ovat valmiina. Selvitetään jatkopaikaksi Heidis Bier Baria ja Tullikamarin Klubia. 
 

b. 8.11. Harkkainfo 
Opiskelijapuhujia on hankittu 4. Laaditaan diaesitys harjoitteluista yleisesti, jonka kopo 
vetää. 
 

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

d. 18.11. Lukuvuoden avajaisseminaari 
Paneelin puhujat, sekä tilaisuuden että paneelin puheenjohtajat on hankittu. Järjestelyt ovat 
valmiina. Paneelin teemana on: Mistä kaikkialta voi löytää politiikkaa tutkittavaksi? 
 

e. 22.11. Ympäristöystävällistä viiniä sohvalla 
Puhujia selvitetään. Hankitaan yliopistolta tila ja selvitetään viininmaistelua. 
 

f. 19.11. KV-sitsit 
Lipunmyynti on käynnissä. Hankitaan vielä ruuat ja suunnitellaan lauluja. Iltakoulun 
kiintiössä on vielä lippuja jäljellä. 
 

g. 23.11. Varjoappro 
Iltakoulu on hankkinut 80 lippua, jatkopaikkana on Bricks. Lippujen myynti alkaa 
huomenna ja se suoritetaan Formsilla. Järjestetään lippujen nouto ainejärjestötilasta. 
 

h. 24.11. Alumnipaneeli 
Tapahtumaan on hankittu 5 puhujaa. Tapahtuma alkaa klo 18. Hankitaan yliopistolta tila. 
 

i. 25.11. Lavatanssibileet 
Bändi on hankittu. Tilataan grafiikat. Facebook-event julkaistaan lähiaikoina. Aloitetaan 
markkinointi. 
 

j. 30.11. Hallitussitsit 
Ei uutta tiedotettavaa. 
 



k. 1.12. Yhteistapahtuma Euroopan parlamentin ja FAIA:n kanssa 
Bonker Moodcourt varattu. Heiltä tulossa tarjoiluja. Korvataan FAIA:n kanssa puoliksi EP:n 
edustajien matkakulut. Tapahtuma alkaa klo 18. Tapahtuman nimeksi tulee Glögiä ja EU-
politiikkaa. 
 

l. 2.12. Joululove 
Joululovea ei järjestetä tänä vuonna johtuen aikatauluongelmista. Siirretään tapahtuma 
järjestettäväksi vuonna 2022. 
 

m. 7.12. Fuksien pikkujoulut 
Tapahtuman alustava teema on linnanjuhlien jatkot. Facebook-event julkaistaan 16.11. 
Haalarimerkin tilaaminen edistyy. 

 

21. Syyskokous 
Cecilia Ingman ehdottaa, että hyväksytään kokouksessa käsitellyt dokumentit hallituksen esityksiksi 
syyskokoukseen. Hyväksytään ehdotus. 
 
Syyskokouksen kokouskutsu lähtee tänään. TOAS Ilmari on varattu siltä varalta, että kokousta ei 
ehditä käsittelemään klo 20 mennessä. 
 

22. Puheenjohtajan tilannekatsaus 
Lähetetään kokouskutsu sykoon tänään. Lähetetään huomenna fukseille tieto, että heidän täytyy 
liittyä Iltakoulun jäseneksi, mikäli he haluavat osallistua syyskokoukseen. Johdon syyskokous 
järjestetään 9.12. Päätetään Iltakoulun edustaja myöhemmin. 
 

23. Muut esille tulevat asiat 
Aloitetaan hallituksen, toimihenkilöiden ja toimikuntien yhteisen virkistäytymisen suunnittelu. 
Tapahtuma on omakustanteinen.  
 

24. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Hallitus kokoustaa seuraavan kerran 16.11. klo 9.00. 
 

25. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 18.28. 

 

 

   

 

 

 

 

   

  
 

Cecilia Ingman, puheenjohtaja Juho Lankinen, sihteeri 

Ella-Viivi Pelkonen, 
pöytäkirjantarkastaja 

Eevi Kotiranta, pöytäkirjantarkastaja 


