
ILTAKOULU RY  
PÖYTÄKIRJA  
HALLITUKSEN KOKOUS 2/2021  

Aika: Maanantai 25.1.2021 kello 18  
Paikka: Zoom-palvelu 
Etäyhteys:https://tuni.zoom.us/j/61763248889?pwd=cFhwWFYySkJhTmtRWVJiVnVQQ1NiUT09  
 

Paikalla 

Cecilia Ingman, puheenjohtaja 
Juho Lankinen, sihteeri 
Oskari Portaankorva 
Matias Mena  
Jenna Krakau Saapui 18.43 
Eevi Kotiranta 
Henriina Rantala 
Ella-Viivi Pelkonen 
Eetu Niemi 
Mea Vähä-Jaakkola 
Katariina Partanen 
Jessica Ruohomäki 
Ami Lehtinen 
  

Puhe- ja läsnäolo-oikeus 

  

1. Kokouksen avaaminen  
Avataan kokous ajassa 18.05. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta  
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Eetu Niemi ja Matias Mena. 
 
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen  
Hyväksytään esityslista sellaisenaan. Käsitellään kohdan 12 jälkeen kohdat 14, 15, 16 ja 17, ja tämän 
jälkeen kohta 13. 
 
5. Ilmoitusasiat ja posti 
Tarja Sepälle on toimitettu lahja ja hän on otettu muistamisesta. 
 
6. Talous  

a. Taloustilanne  
Iltakoulun tilillä on 19 453.57 euroa. 
 
b. Laskut ja korvaukset  
Ei uusia laskuja tai korvauksia. Pamojan lahjoitus suoritettu. 
 



7. Sähköiset päätökset  
Cecilia Ingman ehdottaa 25.1. että ostetaan Tarja Sepälle eläköitymislahjaksi elämyslahjakortti ja 
pullo kuohuvaa lahjaa varten kerätyillä varoilla, joita on yhteensä 802,10 euroa. Kaikki kerätyt varat 
käytetään lahjaan. Hyväksytään ehdotus. 
 
8. Palaute hallitukselle  
Ei uutta palautetta. 
 
9. Jäsenrekisteritoimihenkilön valinta ja nimeäminen 
Valitaan jäsenrekisteritoimihenkilöksi Tuija Väyrynen. Otetaan yhteyttä valittuun. 
  
10. Kyselyiden läpikäynti  
Tapahtumakysely: Tapahtumia toivottiin monipuolisesti ja niiden ideointiin omaperäisyyttä. 
Järjestetään epävirallinen ideointi-ilta, jossa pohditaan tulevia tapahtumia. 
 
Liikunta ja hyvinvointikysely: Muutamia vastauksia on tullut ja niissä on toivottu laajasti erilaisia 
liikuntakokeiluja. Kysely on vielä avoinna. 

 
11. Menneet tapahtumat  

a. International game night 14.1.  
Osallistujia oli 14, joista vaihto-opiskelijoita 4. Tapahtumassa pelattiin eri pelejä ja lopuksi 
juteltiin rennommin. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

12. Tulevat tapahtumat  
a. Järjestöstartti 27.1.  
Järjestöstartti järjestetään tulevana keskiviikkona Zoomissa. Hallituksen jäseniä on 
osallistumassa tapahtumaan. 
 
b. HVK 
Tapahtuman järjestyminen suunniteltuna ajankohtana on epävarmaa. Vuoden 2020 hallitus 
jatkaa tapahtuman valmistelua. 
  
c. Iltakoulu luistelee 
Tapahtuma järjestettäisiin alustavasti Sorsapuistossa 11.2. Tarkoituksena on viettää aikaa 
ulkona ja mahdollisesti pelata mölkkyä luistimilla. Tapahtumasta tulossa Facebook-event 
torstaihin 28.1. mennessä. Tapahtumavastaavat ja liikunta- ja hyvinvointivastaava jatkavat 
yhteistyössä tapahtuman valmistelua. 
 
d. EU-aiheinen työelämäinfo 17.2. 
Tapahtuma järjestetään Zoomissa klo 17 ja kestää noin tunnin. Puhujat ovat itse suunnitelleet 
tapahtuman. Puhujina toimivat Tampereen yliopiston EU-opiskelijauralähettiläs Neea-Sofia 
Filpus ja ulkosuhdehallinon virkamieskilpailussa mukana oleva Ville Majamaa. 
Tapahtumasta tulossa Facebook-event. 
 

13. Koulutuspolitiikka 
a. Opetusneuvoston opiskelijaedustajien valinta  
Jenna Krakau ehdottaa, että valitaan koulutuksen suunnitteluryhmään varsinaisiksi jäseniksi 
Elina Antikainen ja Cecilia Ingman, sekä kansainvälisen politiikan 
opetussuunnitelmatyöryhmään varsinaiseksi jäseneksi Yeti Kakko. Lisäksi hän ehdottaa, että 
avataan täydennyshaku koulutuksen suunnittelutyöryhmän ja opsu-työryhmien 



opiskelijaedustajista.  Pyritään rekrytoimaan vielä kaksi varajäsentä koulutuksen 
suunnitteluryhmään, yksi varsinainen ja yksi varajäsen valtio-opin 
opetussuunnitelmaryhmään sekä yksi varajäsen kansainvälisen politiikan 
opetussuunnitelmatyöryhmään. Hyväksytään ehdotukset. 
 
Toissaviikolla kopo tavannut Tapio Juntusen kanssa ja keskustellut tulevasta vuodesta. Eri 
ainejärjestöjen koulutuspoliittisten vastaavien tapaamisessa sovittiin, että pidetään noin 
kerran kuukaudessa kokous. Kopotoimikuntaa aktivoitu. Suunnitteilla koposektorin 
tapahtuma keväällä. 

 
14. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 
Tutorhaku alkaa ensi viikolla 1.2. ja kestää kaksi viikkoa. Hausta tulossa infoa politologit-listalle. 
Rekrytointi toteutetaan anonyyminä.  
  
15. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 
KV tutorhaku alkaa 22.2. ja päättyy 7.3. Osalla vaihto-opiskelijoista on todettu koronavirustartuntoja. 
Vaihto-opiskelijoille on pidetty hätäkokous. Kaikki vaihto-opiskelijat testataan, ja heille on annettu 
palautetta ja ohjeita.  
 
Jenna Krakau saapuu 18.43 

  
16. Liikunta ja hyvinvointi  
Tammelantorin kyykkätapahtuman suunnittelu jatkuu. Pohditaan Boomin ja Staabin kanssa 
tapahtuman osallistujamäärää. 
SportUnin liikuntapaikat ovat suljettuna. Ideoidaan rajoituksiin sopivia ulkotapahtumia. 

 
17. Viestintä ja sosiaalipolitiikka  
Hallitusesittelyt Instagramissa ovat käynnissä. Iltakoulun internet-sivuille päivitetään uuden 
hallituksen tiedot. YTHS-maksusta tulossa muistutus Instagramiin. 

  
18. Kulttuuri ja ympäristö  
Kuun vaihteessa tulossa Kulttuuri- ja ympäristötiedote. Tiedotteen ulkoasua ja sisältöä suunnitellaan. 
Muiden ainejärjestöjen kulttuuri- ja ympäristövastaaviin otettu yhteyttä.  

 
19. Työelämä ja alumni 
YKA:n ainejärjestötuen haku on alkanut ja sopimuksesta neuvotellaan. Helmikuussa on SYY:n 
ainejärjestötapaaminen. Kysely toiveista työelämä- ja alumnisektorin suhteen aukeaa huomenna. 

  
20. Varainhankinta  

a. Yhteistyömahdollisuudet  
Kaijakkaan, Nokian panimoon ja Heidi´s Bier Bariin otettu yhteyttä. Yhteistyön 
yksityiskohtia valmistellaan ja niistä tiedotetaan myöhemmin. 

 
b. Sijoittaminen  
LEI-tunnusta ei hankita toistaiseksi, koska sen kustannukset ovat sijoitustoiminnan 
suuruuteen nähden liialliset. Tehdään kevätkokoukseen esitys toisesta sijoituskohteesta. 

 
21. Valmennuskurssi  

a. Opettajan rekrytointi  



Oskari Portaankorva ehdottaa, että rekrytoidaan opettaja. Opettajan palkkio on 1700 euroa. 
Hyväksytään ehdotus.  

 
b. Ajankohta 
Oskari Portaankorva ehdottaa, että valmennuskurssi järjestetään 17.5.–24.5.2021. 
Hyväksytään ehdotus. Aloitetaan valmennuskurssin markkinointi. 

  
22. Kevätkokous  
Kevätkokous järjestetään torstaina 25.3. klo 17 alkaen. Kokous toteutetaan pitkälti etäyhteyksin, 
mutta tilannetta seurataan. Kevätkokouksen järjestämisen vastuunjaosta järjestetään palaveri. 

 
23. Vuosijuhlat  
Vuosijuhlatoimikunta aktivoidaan helmikuun alussa. 

 
24. Ainejärjestötila 
Ainejärjestötila on kiinni. Kulkuoikeudet on päivitetty. 

  
25. Puheenjohtajan tilannekatsaus  
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tapasivat dekaanin kanssa viimeviikolla. Tapaamisessa 
keskusteltiin opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnista. Huomenna 26.1. on kollegiot. 
Puheenjohtajisto on osallistumassa tapahtumaan. 

 
26. Muut esille tulevat asiat  
Selvitetään Koulukadun kentän varaamista Iltakoulun luistelutapahtumaa varten. 
 
Kansainvälisyyssektorin tapahtumaa ryhdytään ideoimaan. 

 
27. Seuraavan kokouksen ajankohta  
Seuraava hallituksen kokous järjestetään tiistaina 8.2. klo 18 alkaen Zoomissa. 

 
28. Kokouksen päättäminen  
Päätetään kokous ajassa 20.07. 

 
 
 
 
   

 
 
 

 
   

 

 

Cecilia Ingman, puheenjohtaja Juho Lankinen, sihteeri 

Eetu Niemi, pöytäkirjantarkastaja Matias Mena, pöytäkirjantarkastaja 


