
ILTAKOULU RY  
PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 3/2021  

Aika: Tiistai 9.2.2021 kello 18  
Paikka: Zoom-palvelu  
Etäyhteys: 
https://tuni.zoom.us/j/68573267789?pwd=ZUpRMVBzcnNCSjdiM2s4NGpuQm1NUT09  
 

 
Paikalla 
 
Cecilia Ingman, puheenjohtaja 
Juho Lankinen, sihteeri 
Oskari Portaankorva 
Matias Mena  
Jenna Krakau 
Eevi Kotiranta 
Henriina Rantala 
Ella-Viivi Pelkonen 
Eetu Niemi poistui ajassa 20.05 
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 Ami Lehtinen ja Katariina Partanen. 
  

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen pöytäkirja sellaisenaan. 
  

5. Ilmoitusasiat ja posti 
Conference Olivaint on kutsunut Iltakoulun 14.2. etänä järjestettävään Heart of Europe Day-
konferenssiin. Iltakoulun jäseniä on osallistumassa tapahtumaan. 

  
6. Talous  

a. Taloustilanne  
Iltakoulun tilillä on 18 486,26 euroa. 
 

b. Laskut ja korvaukset  



Ei uusia laskuja. 
 

7. Sähköiset päätökset  
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 26.1. että maksetaan Cecilia Ingmanille 802,08 euroa Tarja Sepän 
eläkelahjan hankinnasta. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 26.1. että maksetaan Cecilia Ingmanille 120 euroa PRH:lle 
tehdyistä puheenjohtajan ja/tai nimenkirjoittajan muutoksista sekä sääntömuutoksista. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
Cecilia Ingman ehdottaa 1.2. että ostetaan Tarja Sepälle myöhässä tilillä näkyneillä 
lahjoitusrahoilla lukutaito naiselle hintaan 20 euroa. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 1.2. että maksetaan Nea Lundbergille 31,27 euroa fuksimökille 
27.8. ostetuista naposteltavista ja kertakäyttövälineistä. Hyväksytään ehdotus. 
 
Jenna Krakau ehdottaa 1.2. että valitaan hakemusten mukaan koulutuksen suunnittelutyöryhmään 
varajäseniksi Nea Lundberg ja Alma Vinje, valtio opin OPSU-työryhmän varsinaiseksi jäseneksi 
Anniina Nuutinen ja varajäseniksi Santeri Javio sekä kansainvälisen politiikan OPSU-
työryhmään varajäseneksi Tiia Saltiola. Hyväksytään ehdotukset. 
 
Cecilia Ingman ehdottaa 3.2. että laitetaan HVK:n suunnittelu tauolle ja mietitään sen 
järjestämistä myöhempänä ajankohtana johtuen pandemiatilanteen etenemisen epävarmuudesta 
tällä hetkellä. Hyväksytään ehdotus. 
 
Eevi Kotiranta ehdottaa 4.2. että tapahtuma ”Iltakoulu luistelee” perutaan, koska vallitsevan 
pandemiatilanteen ja rajoitusten vuoksi tapahtumaa ei voida järjestää riittävän turvallisesti ja 
vastuullisesti. Hyväksytään ehdotus. 
 

8. Palaute hallitukselle 
Hallitukselle on tullut pyyntö, että Iltakoulun jäsenet eivät käyttäisi haalareita koronarajoituksia 
laiminlyövissä yksityistapahtumissa. Haalareita käytettäessä toiminta yhdistetään usein 
ainejärjestöön ja siihen liittyy tiettyjä odotuksia. Palaute on huomioitu ja asianomaiset 
kiinnittävät asiaan jatkossa huomiota. 
 
Uudistettu kulttuuri ja ympäristökatsaus on saanut hyvän vastaanoton, ja siitä on tullut positiivista 
palautetta. 
 
Hallitukselle on tullut palautetta, että tutorhausta viestimisen tulisi olla formaalimpaa. Hallitus 
kiittää palautteesta ja viestinnän asianmukaiseen sävyyn kiinnitetään huomiota. Tutorointi on 
vastuullista ja tärkeää toimintaa ja hallitus tulee painottamaan tätä tulevassa viestinnässään. 
 
Suullista palautetta saatu, että tapahtumia tulisi järjestää lisää. Hallitus järjestää 10.2. tapahtumien 
ideointi-illan ja tapahtumia pyritään järjestämään vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta 
enemmän. 
 
Hallitus kiittää palautteesta. 
 
Hallituksen sisäinen palaute 



Hallituksen sisäiseen viestintään kaivataan aktiivisempaa otetta ja keskustelua yhtenäistä 
päätöksentekoa vaativissa asioissa.  

 
9. Kyselyiden läpikäynti 

Työelämä- ja alumnisektorin kyselyssä toivottu excuja myös etätoteutuksena. Lisäksi CV-
työpajaa ja alumnipaneelia on ehdotettu. 
 
Liikunta- ja hyvinvointikyselyyn ei ole tullut uusia vastauksia. Kyselyä mainostetaan vielä 
jäsenistölle. 
  

10. Menneet tapahtumat  
a. Järjestöstartti 27.1.  

Tapahtuma järjestettiin etänä ja hallituksen jäseniä osallistui tapahtumaan. Koulutukset 
koettiin hyödyllisiksi ja antoisiksi. 
 

11. Tulevat tapahtumat  
a. HVK  

HVK:n järjestäminen on laitettu jäihin koronatilanteen epävarmuuden vuoksi. 
 
b. Iltakoulu luistelee 

Tapahtuma on peruttu kokoontumisrajoitusten vuoksi. 
 

c. EU-aiheinen työelämäinfo 17.2.  
Facebook-event on julkaistu ja järjestäminen etenee. Tapahtuma järjestetään Zoomissa 
klo 17 ja kestää noin tunnin. Puhujina toimivat Tampereen yliopiston EU-
opiskelijauralähettiläs Neea-Sofia Filpus ja ulkosuhdehallinon virkamieskilpailussa 
mukana oleva Ville Majamaa. Puhujat ovat itse suunnitelleet tapahtuman. 
 

d. IK keskustelee: yhteiset pelisäännöt  
Tapahtuman tarkoituksena on kuulla jäsenistöä tarpeesta mahdolliselle 
yhdenvertaisuussuunnitelman täydentämiselle jonkinlaisella yhteisillä pelisäännöillä, 
jonka mukaan Iltakoulun toimintaympäristössä toimitaan. Tapahtuma tarkoitus järjestää 
kevään aikana. Pyydetään tukea TREY:ltä valmistelussa. 
 

e. IK keskustelee: kehy 
Tarkoituksena kuulla jäsenistöä kehitysyhteistyöstä ja lisätä tietoisuutta Iltakoulun kehy-
toiminnasta. Lisäksi tapahtuma toimisi alustuksena mahdolliselle kehitysyhteistyön 
rahoituksen uudistamiselle. Pyydetään tukea TREY:ltä valmistelussa. Tapahtuma on 
suunnitteilla järjestää maalis- huhtikuun aikana. 
  

12. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 
Tutorhaku on käynnissä. Hausta on viestitty jäsenistölle ja mainostamista jatketaan. Hakemuksia 
on tullut kiitettävästi. Hakemusta laatiessa on käynyt virhe ja lomakkeelta on jäänyt pois 
tarkentava kysymys onko hakemus kanditutoriksi vai maisteritutoriksi. Ratkaisua ongelmaan 
selvitetään. Tutorhaku päättyy 14.2. ja valintojen päätöksistä viestitään helmikuun loppuun 
mennessä. 
  

13. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 



Conference Olivaintin järjestämä EU-aiheinen konferenssi on 14.2. KV-tutorhaku alkaa 22.2. ja 
päättyy 7.3. MAB:in ainejärjestöjen kv-vastaavat kokoustivat ja suunnitteilla on yhteistapahtuma 
syksylle. Pohditaan kv-tuen hakemista kollektiivisesti muiden MAB:in ainejärjestöjen kanssa. 
  
Pidetään kokoustauko ajassa 19.26. 
Jatketaan kokousta ajassa 19.34. 

14. Liikunta ja hyvinvointi 
Tarkoituksena on järjestää Iltakoulun e-urheilutapahtuma. Tapahtumassa pelattaisiin ilmaispelejä 
ja konseptin kehittely jatkuu. Tapahtuma tarkoitus järjestää helmi-maaliskuun vaihteessa. 
SportUni harkitsee liikuntatilojen avaamista, mutta tilanne on vielä epäselvä. Iltakoulu ei ryhdy 
järjestämään Boomin ja Staabin kanssa yhteistä kyykkätapahtumaa koronarajoituksista johtuen. 
Iltakoulun omaa kyykkätapahtumaa pohditaan maaliskuulle, jos rajoitukset kevenevät. 
 

15. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 
Huomenna on viimeinen hallitusesittely Instagramissa. Tutorhaun markkinointia jatketaan. 
  

16. Koulutuspolitiikka  
Opiskelijaedustajat opetussuunnitelmatyöryhmään ja OPSU-työryhmiin on valittu. Koulutuksen 
ohjausryhmä kokoontui viime perjantaina. Kokouksessa keskusteltiin lukiodiplomeiden 
hyödyntämisestä opiskelijavalinnoissa ja pääsykokeiden järjestämisestä. Pääsykoe järjestetään 
lähtökohtaisesti fyysisesti yliopistolla. Opintohallinnolla vaikeuksia viestiä sujuvasti 
opiskelijoille. Staabi ehdottanut, että tehtäisiin yhteinen virallinen ehdotelma opetushallituksen 
viestinnän resurssien lisäämiseksi. Opiskelijoilla huolta yliopistossa opiskelun valumisesta 
”haamuyliopistoksi”. Otetaan tämä esiin tulevissa kokouksissa.   
 

17. Kulttuuri ja ympäristö  
Ensimmäinen kulttuuri- ja ympäristötiedote julkaistu. Ideoita tulevien katsausten sisältöön 
kerätään. Suunnitteilla kulttuuri- ja ympäristösektorin etätapahtumia ja kuntavaalivalvojaiset. 
 

18. Työelämä ja alumni  
Tehdään valinnat ekskursiokohteista kyselyn perusteella. Kevään ekskursio järjestetään 
lähtökohtaisesti etänä. 
 
Eetu Niemi poistuu 20.05 

19. Varainhankinta  
a. Yhteistyömahdollisuudet  

Huomenna tapaaminen Heidi´s Bier Barissa, jossa neuvotellaan yhteistyöstä. 
Sopimus YKA:n kanssa lähetetään tämän viikon aikana. 
 

b. Sijoittaminen  
Sijoitusmahdollisuuksia kartoitetaan ja niistä laaditaan esitys kevätkokoukseen. 
 

20. Valmennuskurssi 
Valmennuskurssille ilmoittautuminen on avattu ja ilmoittautuneita on jo tullut. Kurssin 
markkinointia jatketaan aktiivisesti. 
  

21. Kevätkokous  
Järjestetään suunnitteluilta kevätkokouksesta. Kokouskutsu lähetetään 10.3. ja kokous 
järjestetään 25.3. 
 



22. Vuosijuhlat  
Pidetään suunnittelutilaisuus, jossa aloitetaan juhlan työnjaon koordinointi ja järjestäminen. 
 

23. Ainejärjestötila 
Ainejärjestötila on kiinni. 
  

24. Puheenjohtajan tilannekatsaus 
Syndikaatin tapaaminen oli viime torstaina 4.2. Kokouksessa käytiin läpi vuoden alun 
kuulumisia. Muihin politologijärjestöihin on oltu yhteydessä. 
  

25. Muut esille tulevat asiat  
Muistutetaan hallituksen jäseniä siitä, että toimikuntia voi aktivoida tarpeen mukaan tukemaan 
sektorin tehtävissä. 
 

26. Seuraavan kokouksen ajankohta  
Seuraava kokous pidetään maanantaina 22.2. klo 9.00 Zoomissa. 
 

27. Kokouksen päättäminen  
Päätetään kokous ajassa 20.21. 
 
 

 
 
 
   

 
 
 

 
   

 

 
 

Cecilia Ingman, puheenjohtaja Juho Lankinen, sihteeri 

Ami Lehtinen, pöytäkirjantarkastaja Katariina Partanen, 
pöytäkirjantarkastaja 


