
 
ILTAKOULU RY  
PÖYTÄKIRJA  
HALLITUKSEN KOKOUS 4/2021  

Aika: Maanantai 22.2. klo 9.00  
Paikka: Zoom-palvelu  
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/69726437866?pwd=VnhlL2JCK3EvUHhYbDIrWjRsM1BVQT09	 
 

Paikalla 
 
Cecilia Ingman, puheenjohtaja 
Juho Lankinen, sihteeri 
Oskari Portaankorva 
Matias Mena  
Jenna Krakau 
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 9.07. 
 

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

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ella-Viivi Pelkonen ja Oskari Portaankorva. 
 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista sellaisenaan. 
  

5. Ilmoitusasiat ja posti  
Ei uutta postia tai ilmoitettavaa. 
 

6. Talous  
a. Taloustilanne  

Iltakoulun tilillä on 18 495,22 €. 
 

b. Laskut ja korvaukset  
Ei uusia laskuja tai korvauksia. 
 

7. Sähköiset päätökset 



 
Oskari Portaankorva ehdottaa 12.2. että laitetaan YKA:lle ehdotus tämän vuoden yhteistyöstä 
esitetyllä pohjalla. Yhteistyöehdotuksen yksityiskohtiin kuuluvat YKA:n/SYY:n mainostaminen 
netissä, haalareissa, vuosijuhlilla ja fuksiviikoilla sekä kahden tapahtuman järjestäminen SYY-
Tampereen kanssa. Vastineeksi ehdotamme YKA:n tukevan meitä 750 € suuruisella 
sponsorointisummalla. Hyväksytään ehdotus. 
 
Cecilia Ingman ehdottaa 15.2. että allekirjoitetaan TREY:n kannanotto SportUnille 
liikuntamaksujen palautuksesta. Hyväksytään ehdotus. 
 

8. Palaute hallitukselle  
 
Tutorviestinnän rennosta sävystä ja hallitusesittelyistä Instagramissa tullut positiivista palautetta.  
 
Palautteena tullut idea, että Iltakoulun tulisi ryhtyä myymään kondomeja varainhankinta- ja 
markkinointikeinona. Idea kondomeista on huomioitu ja siihen palataan myöhemmin, kun 
fyysiset kokoontumiset ovat jälleen mahdollisia. Kondomien myyntitoimintaa ei kuitenkaan 
koeta taloudellisesti kovin kannattavaksi varainhankintakeinoksi. 
 
Palautetta tullut Iltakoulun nettisivuilla olevan opiskelijan tietopaketin vanhentuneista kandi- ja 
gradupohjista. Uudistetut versiot päivitetään tietopakettiin. 
 
Hallitus saanut palautetta, että palautelomake on vaikea löytää ja talvihaasteeseen ei olla 
tyytyväisiä. Talvihaasteen sijaan toivotaan sitsejä. Pandemiasta huolimatta hallitus pyrkii 
järjestämään jäsenistölle mieluisia tapahtumia. Hallitus kokee palautelomakkeen 
saavutettavuuden olevan tällä hetkellä riittävä mutta sitä tarkastellaan tarpeen mukaan. 
 
Palautteessa on toivottu etäbileitä. Hallitus suunnittelee jatkuvasti uutta ohjelmaa ja tapahtumia 
on tulossa. 
 
Sähköpostiviestinnästä tullut positiivista palautetta. Suunnitteilla olevista tapahtumista tulisi 
viestiä enemmän. Hallitus kiittää palautteesta ja pohtii keinoja millä tapahtumista ja niiden 
suunnittelusta saadaan viestittyä nykyistä tehokkaammin jäsenistölle.  
 
Hallitus kiittää palautteesta ja kannustuksista. 
 

9. Kyselyiden läpikäynti 
Ei uutta tiedotettavaa kyselyistä. 
  

10. Menneet tapahtumat  
a. EU-aiheinen työelämäinfo 

Tapahtumaan osallistui yhteensä 21 henkilöä. Puhujien esitykset koettiin 
mielenkiintoisiksi ja hyödyllisiksi. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

11. Tulevat tapahtumat  
a. Iltakoulu retkiluistelee 26.2. 

Ilmoittautumisia on jo tullut ja tapahtuman markkinointia jatketaan. 
 

b. Beer pong 18.3. 



Suunniteltu ajankohta 18.3. Beer pongia pelattaisiin etänä noin 4 hengen joukkueissa. 
Joukkueen jäsenet kokoontuvat fyysisesti. Joukkueille jaetaan tarkat ohjeet, miten peli 
etenee. Tapahtumasta tulossa Facebook-tapahtuma viikon sisällä. Ilmoittautuminen alkaa 
noin viikko ennen tapahtumaa.  
  

c. IK keskustelee: yhteiset pelisäännöt 
Otetaan yhteyttä TREY:n järjestökummiin tapahtuman suunnittelun tukemiseksi. 
Tapahtuman suunnittelua jatketaan. 
  

d. IK keskustelee: kehy 
Tapahtuman suunnittelua jatketaan. 

 
e. Iltakoulun pizzailta 

Tapahtuman ideana on, että tehdään pizzaa esimerkiksi muutaman kaverin kanssa ja 
jutellaan etäyhteyden päässä. Tapahtuman konseptin suunnittelua ja järjestämistä 
jatketaan. 
 

f. Viiniä sohvalla  
Hiski Haukkalaan otettu yhteyttä halukkuudesta tulla puhujaksi. Tapahtuman 
järjestäminen ajoittuu todennäköisesti huhtikuulle. 
 

12. Varainhankinta  
a. Yhteistyömahdollisuudet 

YKA alustavasti hyväksynyt ainejärjestötukisopimuksen ja ehdottanut lisäystä, joka 
huomioi pandemiatilanteen vaikutukset mahdollisuuksiin täyttää sopimuksen ehdot. 
Neuvotteluja jatketaan. Heidis Bier Bar yhteistyön tiimoilta tavattu ravintolan edustajia 
ja neuvoteltu yhteistyön yksityiskohdista. Neuvotteluja sopimuksen sisällöstä jatketaan. 
 

b. Sijoittaminen  
Ehdotus toisesta sijoituskohteesta on työn alla ja se esitellään 28.2. 
 
 

c. Haalarimerkkien tilaaminen ja myyminen 
Haalarimerkkejä tarkoitus tilata maaliskuun alussa ja laittaa myyntiin Haalarimerkkitori-
ryhmään Facebookissa. Haalarimerkkien ideointilomaketta mainostetaan jäsenistölle. 
 
 

13. Valmennuskurssi 
Ilmoittautuneita tullut tähän mennessä 9 ja materiaalipaketin on tilannut 2. Kurssilla on 30 
paikkaa. Kurssin mainostamista jatketaan.  
  

14. Kulttuuri ja ympäristö 
Uutta kulttuuri- ja ympäristökatsausta suunnitellaan. Kulttuuri- ja ympäristövastaava on mukana 
TREY:n ympäristötyöryhmässä. 
  

15. Työelämä ja alumni 
a. Kevään etäekskursiot 

Suomen suurlähetystö Oslossa vahvistanut ekskursion. Ajankohta tarkentuu 
myöhemmin. Helsingin Sanomiin ja Suojelupoliisiin on oltu yhteydessä 



ekskursiomahdollisuuksien tiimoilta. Keskusrikospoliisiin yhteyden ottamista pohditaan 
myös. 
 

16. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 
Tutorhaku on päättynyt. Tutorvalinnat on tehty ja niistä viestitään vielä tämän päivän aikana. 
Tutoreita on valittu yhteensä 26 joista 20 fuksitutoreita ja 6 maisteritutoreita. Tutortoiminnan 
jatko on työn alla. 
 

17. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 
KV-tutorhaku on auennut ja on auki 7.3. asti. Hakua ryhdytään markkinoimaan Instagramissa ja 
sähköpostilistoilla. KV-tukihakemuksen tapahtumaa on ideoitu yhdessä muiden KV-vastaavien 
kanssa. Alustava retkikohde on Helvetinjärvi. Otetaan yhteyttä Indecsiin ja Man@geriin 
yhteistyösuunnitelmista. 
  

18. Liikunta ja hyvinvointi 
Iltakoulu retkiluistelee-tapahtuma järjestetään perjantaina. SportUnin liikuntakeskukset avautuvat 
rajoitetusti. Etäpelitapahtumasta tulossa kysely. SportUnin tarjouksen ehtoja joogaohjaajan 
saamiseksi Iltakoulun etäjoogan ohjaajaksi ei koeta tarkoituksenmukaisiksi tai hyväksyttäviksi. 
Pohditaan vaihtoehtoja etäjoogan ohjaajaksi. 
  

19. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 
Mainos tulossa retkiluistelusta ja KV-tutorhausta. Keskiviikkona TREY:n viestintäfoorumi. 
Beerpong-tapahtumaa mainostetaan, kun sen Facebook-event saadaan julkaistua. 
Valmennuskurssin mainostamista jatketaan. Soposta ei uutta tiedotettavaa.  
  

20. Koulutuspolitiikka 
a. Opintojaksopalautejärjestelmä 

Hallituksen tulee keskustella opintojaksopalautejärjestelmän kehittämisestä. Nykyisessä 
järjestelmässä on kehittämisen varaa ja kaikista kursseista palautteenantomahdollisuutta 
ei ole. Lisäksi mahdollisuutta opettajien vastaamiselle palautteeseen toivottiin. 
Keskustelua järjestelmän kehittämiseksi käydään. 
 

b. Opintohallinnon opiskelijaviestintä 
Viime kokouksessa käsiteltiin opintohallinnon kokemusta siitä, että opiskelijoille 
viestiminen on vaikeaa. Pohditaan kannanoton tekemistä viestintäresurssien lisäämiseksi. 
Intran viestinnän kehittämiseen otetaan myös kantaa.  
 

21. Kevätkokous 
Kevätkokouksen suunnittelupalaveri on 5.3. klo 16 Zoomissa. Kokouksessa sovitaan 
järjestämisen vastuunjaosta. 
 

22. Vuosijuhlat 
Vuosijuhlatoimikunnan tapaaminen oli viime viikolla. Suunnittelut on saatu käyntiin. 
 

23. Ainejärjestötila 
Ainejärjestötila on kiinni. 
  

24. Puheenjohtajan tilannekatsaus 



Iltakoululla on TREY:llä järjestökummi. Tänään on kollegio. Puheenjohtaja on osallistumassa 
kokoukseen. Perjantaina on dekaanitapaaminen. Tapaamisen asialistaa pohditaan. Helsingin 
yliopiston valtio-opin opiskelijat kiinnostuneita yhteistyöstä jonkinlaisen tapahtuman muodossa. 
  

25. Muut esille tulevat asiat 
Talvihaasteen palkintoa pohditaan. 
  

26. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Hallitus kokoustaa seuraavan kerran 9.3. klo 18 alkaen. 
  

27. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 11.00. 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

  

Cecilia Ingman, puheenjohtaja Juho Lankinen, sihteeri 

Ella-Viivi Pelkonen, 
pöytäkirjantarkastaja 

Oskari Portaankorva, 
pöytäkirjantarkastaja 


