
ILTAKOULU RY  
PÖYTÄKIRJA  
HALLITUKSEN KOKOUS 5/2021  

Aika: Tiistai 9.3. klo 18.00  
Paikka: Zoom-palvelu  
Etäyhteys: 
https://tuni.zoom.us/j/65841137177?pwd=WmJycTVXL3Zrdk5XcjZXbElUU3BQ
Zz09 

 
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 18.05. 
 

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

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mea Vähä-Jaakkola ja Henriina 
Rantala. 
  

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen  
Jenna Krakau ehdottaa, että lisätään esityslistaan kohtaan 15. 
Koulutuspolitiikka kohta d. Koulutuksen ohjausryhmän kokous. Cecilia 
Ingman ehdottaa, että lisätään kohtaan 10. Tulevat tapahtumat kohta j. 
Etäexcu Suomen Oslon suurlähetystöön.  
Hyväksytään muutosehdotukset. 
 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
PRH:lta on tullut postia sääntömuutoksista. Muutokset eivät ole menneet 
kokonaisuudessaan läpi. Tuodaan asia esille kevätkokouksessa. P-Klubi on 
vastannut terveisiin ja esittänyt kiinnostusta yhteistyöhön 
työelämätapahtuman merkeissä. Valta ry on lähettänyt yhteistyöterveiset. 



Hiski Haukkala on ehdottanut yhteistyötä kuukausittaisen 
Maailmanpolitiikan karkkipäivä keskustelutilaisuuden osalta. Ensimmäinen 
keskustelutilaisuus on perjantaina 12.3.Vappuloven järjestäminen on 
päätetty siirtää myöhempään ajankohtaan, todennäköisesti syksylle. 
 

6. Talous  
a. Taloustilanne 

Iltakoulun tilillä on 19 084,46 € 
  
b. Laskut ja korvaukset 

Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa, että maksetaan Komediateatterin 
varausmaksu 1000 € Iltakoulun vuosijuhlia varten. Hyväksytään 
ehdotus. 
  

7. Sähköiset päätökset 
Oskari Portaankorva ehdottaa 22.2. että lisätään YKA:n 
yhteistyösopimukseen seuraava kohta: ”Jos koronapandemia aiheuttaa 
muutoksia sopimuskohtien toteuttamiselle, on Iltakoulu ry:n vastuulla 
informoida YKA:n vastuuhenkilöä asiasta ja sopia sopimuskohdan 
korvaavasta kohdasta.” Hyväksytään ehdotus. 
 
Cecilia Ingman ehdottaa 24.2. että varataan Tampereen komediateatteri 
13.11.2021 vuosijuhlia varten hintaan 8593 €, koska heidän tarjouksensa oli 
annetuista tarjouksista paras ja kattavin. Varausmaksu 1000 € laskutetaan 
viimeistään 10 arkipäivää ennen vahvistetun vierasmäärän mukaan. 
Varausmaksu palautetaan, jos peruutus aiheutuu viranomaisten asettamien 
rajoitusten vuoksi. Hyväksytään ehdotus. 
  

8. Palaute hallitukselle 
Palautteessa on toivottu Euroviisujen kisakatsomo-tapahtumaa. Tähän voisi 
yhdistää myös jonkinlaisen juomapelin. Selvitetään mahdollisuuksia 
tapahtuman järjestämiseen. 
 
Viestinnästä on tullut palautetta, että tapahtumista viestintä ei ole täysin 
onnistunut ja tapahtumia on jäänyt huomaamatta. Tapahtumista viestitään 
Iltakoulun Facebookissa, Iltakoululla on asiaa! -Facebook ryhmässä, 
kokoustiivistelmässä Instagramissa, kuukauden tapahtumatiedotteissa ja 
tarinoissa Instagramissa, sähköpostitse lähetettävissä viikkotiedotteissa ja 
kokoustiivistelmissä sekä hallituksen kokouksien pöytäkirjoissa. Viestinnän 
tavoittavuutta tarkastellaan. 
 
Hallitus on saanut palautetta, että Iltakoulun tulisi järjestää lähitapahtumia 
baareissa. Palautteeseen on vastattu laajemmin politologit-listalle 23.2. 
lähetetyssä sähköpostissa. 
 
Suullinen palaute: 
Tutorvalinnoissa kielteisen päätöksen saaneiden viestissä kaikki 
vastaanottajat olivat näkyvillä. Viestin olisi tullut olla piilokopio. Asiassa 
on käynyt inhimillinen virhe. Hallitus pahoittelee tapahtunutta. 
 



Hallitus kiittää palautteista. 
 

9. Menneet tapahtumat 
a. Iltakoulu retkiluistelee 26.2. 

Tapahtuma peruuntui huonon kelin ja osallistujien puutteen vuoksi. 
  

b. Iltakoulun talvihaaste 15.2.–1.3. 
Tapahtumassa ei ollut osallistujia. 
 

10. Tulevat tapahtumat  
a. Beer Pong 18.3. 

Käytännön ohjeet on lisätty Facebook-eventtiin. Ilmoittautuminen 
alkaa torstaina 11.3. klo 12. Tapahtumaan ilmoittaudutaan 
joukkueina Google Formsilla. Tapahtuman tarkempaa 
turnausmuotoa ja palkintoa pohditaan. 
 

b. IK keskustelee: yhteiset pelisäännöt 
TREY:n järjestökummi on lupautunut auttamaan tapahtuman 
järjestelyissä. Myös TREY:n sopoasiantuntija voi mahdollisesti 
auttaa. Järjestökummi osallistuu seuraavaan hallituksen 
kokoukseen, jossa tapahtuman järjestämisestä voidaan keskustella 
enemmän. 
 

c. IK keskustelee: kehy 
Iltakoulun jäseniä on lähdössä vaihtoon Tansaniaan, ja he ovat 
tarjonneet apuaan tapahtuman järjestelyissä. Iltakoulun jäsenet 
voisivat esimerkiksi esittää kysymyksiä paikan päällä olevien 
jäsenten kautta Pamojan edustajille. Näin saataisiin tuotua kehy-
toimintaa lähemmäs jäsenistöä. Tapahtuman suunnittelua 
jatketaan. 
 

d. Iltakoulun pizzailta 10.3. 
Pizzailta järjestetään huomenna Zoomissa. Tapahtuman kululle on 
suunniteltu alustava runko. 
 

e. Viiniä sohvalla 31.3.  
Ajankohta on saatu sovittua Hiski Haukkalan kanssa. Pohditaan 
että tarjottaisiin Hiskille mahdollisuus hankkia tapahtumaan 
juotavaa Iltakoulun piikkiin eleenä arvostuksesta. 
 

f. Kuntavaalipaneeli Johto ry:n kanssa 7.4. 
Kuntavaalipaneelia suunnitellaan siirrettävän eteenpäin 
kuukaudella varsinaisten vaalien siirtymisen vuoksi. Puolueisiin 
ollaan yhteydessä uudesta ajankohdasta ja he päättävät itse kuka 
puoluetta paneelissa edustaa. Pohditaan teemaa paneelille. 
 

g. Poikkitieteellinen Beer Pong 16.4. 
Tapahtuma järjestetään etänä yhteistyössä Interaktion, Patinan ja 
Staabin kanssa. Tapahtuma on osa vappuviikkoja. MAGS on 



tiedustellut mahdollisuudesta yhteistyöhön ohjelman 
järjestämisessä. 
 

h. Speedfriending 19.4. 
Tapahtumassa tarkoitus tutustua uusiin ihmisiin matalalla 
kynnyksellä. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Boomin ja 
Staabin kanssa. Ainejärjestöt suunnittelevat omat osuutensa 
tapahtumaan. Tapahtumasta tulee haalarimerkki ja sen 
kustannuksia selvitetään. 
 

i. Vappuviikot 
Hallitus järjestää palaverin vappuviikosta 16.3. jossa suunnitellaan 
vapun toteutusta. Jäsenistölle pyritään järjestämään 
vapputapahtumia rajoitusten puitteissa. Käsitellään jatkossa 
vappuviikkojen tapahtumat tämän kohdan alla. TREY:ltä tullut 
viestiä vappuviikoista ja vappukalenterista.  
 

j. Iltakoulun etäexcu Suomen Oslon suurlähetystöön 23.3. 
Oslon suurlähetystön excu järjestetään 23.3. klo 13 alkaen. 
Puhujana toimii vanhempi poliittinen neuvonantaja Henna Kvam. 
Tapahtuma kestää noin tunnin ja Facebook-event on tulossa. 
 

11. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 
MAB:in kv-vastaavat kokoustaneet eilen. 22.3. on tarkoitus järjestää 
suunnittelupalaveri. Suunnitteilla on jonkinlainen kv-vapputapahtuma. 
Suunniteltu ajankohta tapahtumalle olisi 20.4.  
 
KV-tutorhaku on päättynyt. Hakijoita on ollut koko yliopistolla heikosti ja 
tutortavoitteesta jäätiin reilusti. TREY suunnittelee täydennyshakua. 
 

12. Liikunta ja hyvinvointi 
Suunnitteilla etäjooga liikuntavastaavan vetämänä. Tapahtuma ei vaatisi 
ilmoittautumista. Tapahtuman suunniteltu ajankohta on 29.3. Facebook-
event tulossa. Etsitään sopivaa joogaohjelmaa tapahtumaan. 
 

13. Varainhankinta  
a. Yhteistyömahdollisuudet 

YKA:n kanssa allekirjoitettu sopimus ja lasku lähetetty. Otetaan 
yhteyttä Metkuseen rekvisiittayhteistyön tiimoilta. 
  

b. Sijoittaminen  
Esitys uudesta sijoituskohteesta on valmis ja se lähetetään 
kevätkokouksen kutsun mukana jäsenistölle. 
 

c. Haalarimerkkien tilaaminen ja myyminen  
Haalarimerkkien varastotilanne on heikko ja niitä tilataan lisää. 
Selvitetään tilauksen yksityiskohtia. Laitetaan merkit myyntiin 
Haalarimerkkitori-ryhmään Facebookissa. 
 

14. Valmennuskurssi  



Opettajan kanssa oltu yhteydessä ja ennakkomateriaalin suunnittelu etenee 
hyvin. Mikäli pääsykoejärjestelyissä tulee jotain muutoksia, ne pyritään 
ottamaan huomioon valmennuskurssin opetuksessa. 
 

15. Koulutuspolitiikka  
a. Opintojaksopalautejärjestelmä ja opintohallinnon opiskelijaviestintä 

MAB:in kopot kokoustavat ensi viikon maanantaina ja 
keskustelevat siellä tarkemmin asiasta. 
  

b. Lukuvuosipalaute 2020–2021 
Pohditaan uusia kysymyksiä vanhojen lisäksi palautteeseen. Uusia 
kysymyksiä tarvitaan etenkin etäopiskelusta.  
  

c. Kopokirje 
Kopo on perinteisesti lähettänyt kopokirjeitä jäsenistölle. 
Suunnitteilla on, että lähetettäisiin kopokirje sähköpostitse jokaisen 
periodin lopulla. 
 

                   d.    Koulutuksen ohjausryhmän kokous 
Ohjaussuunnitelmien päivittäminen ajankohtaista. Opiskelijoiden 
ohjauksen suunnitelmia päivitetään yhteistyössä henkilökunnan      
kanssa. Slackissa tiivistelmä. 
 

16. Työelämä ja alumni  
a. Kevään etäekskursiot 

Oslon etäexcu on sovittu. Supo on vastannut, että he järjestävät 
mielellään etäexcun. Ryhdytään suunnittelemaan tapahtumaa. 
Keskusrikospoliisi ei pysty järjestämään excua. Helsingin Sanomat 
ei ole vastannut tiedusteluihin. TREY järjestää tapaamisen 
alumnitoiminnasta vastaaville ja Iltakoulun vastaava on 
osallistumassa. SYY:lle on lähetetty kysely yhteistyötapahtumasta. 
  

17. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 
Ensimmäinen tutortapaaminen sujui hyvin. Tapaamisessa käsiteltiin mm. 
tutoroinnin kalenteria ja jaettiin tutorparit. Tutoreiden määrä mahdollistaa 
suuremman vastuunoton tutoreilta hiiriviikon tapahtumien järjestämisessä. 
Muistutuksena kuitenkin, että hiiriviikkojen suunnittelussa ja järjestelyissä 
pidettävä hallitus ajan tasalla ja kaikki päätökset käytävä hallituksen kautta. 
Hiiriviikoille suunnitellaan myös kopo-sisältöä. Yhteiset pelisäännöt-
keskusteluiltaa suunnitellaan. 
 

18. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 
Tapahtumien viestinnässä otettava yhteyttä rohkeasti viestintään, jotta 
saadaan näkyvästi viestittyä. Tehdään politiikan tutkimuksen tutkinto-
ohjelman esittely sosiaalisessa mediassa, kun yhteishaku alkaa. 
Suunnitellaan Maailmanpolitiikan karkkipäivän grafiikka. 
  

19. Kulttuuri ja ympäristö 



Pizzailta on huomenna. Uusi kulttuuri ja ympäristökatsaus on lähetetty. 
Tapahtumia on suunnitteilla. Pohditaan ympäristöteemoja tuleville 
kuukausille. 
  

20. Kevätkokous  
a. Hallituksen esitykset 

Kokouskutsu lähetetään huomenna. Cecilia Ingman ehdottaa, että 
hyväksytään varainhankintavastaavan sijoitusesitys hallituksen 
esitykseksi kevätkokoukseen. Hyväksytään ehdotus. 
  

21. Vuosijuhlat 
Päivämääräksi on valittu 13.11. Komediateatteri on varattu. Järjestetään 
toinen palaveri vuosijuhlista. 
  

22. Ainejärjestötila 
Ainejärjestötila on kiinni. TREY:ltä tullut huomautus ainejärjestötilojen 
epäasianmukaisesta ja tarpeettomasta käytöstä korona-aikana. 
Ainejärjestötiloja saa käyttää vain välttämättömien hallitusasioiden hoitoon. 
Iltakoulun ainejärjestötilan epäasianmukaista käyttöä ei ole havaittu. 
  

23. Puheenjohtajan tilannekatsaus 
Hallituslaisten fiiliksiä alkaneesta vuodesta selvitelty. Kaikilla menee 
pääsääntöisesti hyvin. Dekaanitapaaminen 26.2. Tapaamisessa keskusteltiin 
mm. opiskelijoiden jaksamisesta, normaaliin opetukseen palaamisesta ja 
vuorovaikutteisuuden säilymisestä sekä etäajan hyödyistä tulevaisuudessa. 
Johdon puheenjohtajien tapaaminen oli tänään. Tapaamisessa keskusteltiin 
pääosin kuulumisista. Uusien hallopedien saaminen tiedekunnan 
laajentumisen myötä edelleen esillä ja siihen pyritään löytämään ratkaisu.   
  

24. Muut esille tulevat asiat 
Ei muita esille tulevia asioita. 
 

25. Seuraavan kokouksen ajankohta  
Hallitus kokoustaa seuraavan kerran perjantaina 26.3. klo 12. 
 

26. Kokouksen päättäminen  
Päätetään kokous ajassa 19.49. 
 
 

 
 

 
 

 
   

 
 
 

 
   

Cecilia Ingman, puheenjohtaja Juho Lankinen, sihteeri 



  
 Mea Vähä-Jaakkola, 

pöytäkirjantarkastaja 
Henriina Rantala, 

pöytäkirjantarkastaja 


