
ILTAKOULU RY  
PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 6/2021  

Aika: Perjantai 26.3. klo 12  
Paikka: Zoom-palvelu  
Etäyhteys: 
https://tuni.zoom.us/j/64295409874?pwd=amgwbGpGTGFLNEpKTlJONTZDWFZ
vQT09 

Paikalla: 
 
Jenna Krakau, puheenjohtaja 
Juho Lankinen, sihteeri 
Oskari Portaankorva poistui 13.50. 
Matias Mena  
Cecilia Ingman 
Eevi Kotiranta 
Ella-Viivi Pelkonen 
Eetu Niemi 
Mea Vähä-Jaakkola 
Katariina Partanen 
Jessica Ruohomäki saapui 13.20, poistui 13.50. 
Ami Lehtinen 
 
Puhe- ja läsnäolo-oikeus: 

 

1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous ajassa 12.08. 
 

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

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Eevi Kotiranta ja Cecilia 
Ingman. 
 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Jenna Krakau ehdottaa, että siirretään tulevien tapahtumien kohta Pulinaa 
politiikasta ja opinnoista menneisiin tapahtumiin, sekä että vaihdetaan 
kohdan 13. Viestintä ja sosiaalipolitiikka ja kohdan 19. Tutorointi ja 
yhdenvertaisuus paikat keskenään. Hyväksytään ehdotukset.  
 
Avataan kohta uudelleen. 
Jenna Krakau ehdottaa, että perutaan kohtien 13. ja 19. paikkavaihdos. 
Hyväksytään ehdotus. 
  

5. Ilmoitusasiat ja posti 
Kosmos Buranilta tullut vuosijuhlakutsu. Vuosijuhlat järjestetään etänä. 
Selvitetään halukkaita osallistumaan juhliin tai vaihtoehtoisesti tehdään 
videotervehdys. Ylimääräinen yhdistyksen kokous järjestetään ennen kesää 



ja PRH on antanut lisäaikaa sääntömuutosten korjaamiseen. Kokouksen 
ajankohta tarkentuu myöhemmin. 
 

6. Talous  
a. Taloustilanne 

Iltakoulun tilillä on 19056,96 euroa. 
 

b. Laskut ja korvaukset 
Ei uusia laskuja tai korvauksia. 
  

7. Sähköiset päätökset 
Cecilia Ingman ehdottaa 11.3. muutosesitystä hallituksen muutosesitykseksi 
jäsenrekisteriohjeeseen. Hyväksytään ehdotus. 
 
Jenna Krakau ehdottaa 15.3. että allekirjoitetaan Index ry:n kannanotto: 
”korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto: selviytyminen ei tarkoita 
hyvinvointia”. Hyväksytään ehdotus. 
 
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 23.3. että maksetaan Verohallinnolle 762,27 
euroa vuoden 2021 ennakkoveroa, eli 1/2 osa yhteisön tuloveroa. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
Jessica Ruohomäki ehdottaa 23.3. että maksetaan OVH hallintapaneelille 
41,74 euroa Iltakoulun verkkosivujen palvelujentarjonnasta. Hyväksytään 
ehdotus. 
 
  

8. Palaute hallitukselle 
Tulevasta Supon etäexcusta tullut positiivista palautetta. Esityksessä 
toivottiin etenkin tietoa siitä, mitä politiikan tutkimuksen tarjoamaa 
osaamista Supo arvostaa. Toiveet esityksen sisällöstä välitetään Supolle. 
 
Harkkainfoista on tullut palautetta, että myös muualla kuin julkisen sektorin 
instituutioissa harkassa olleilta haluttaisiin kuulla kokemuksia. Palaute 
huomioidaan seuraavaa harkkainfoa suunniteltaessa. 
 
On saatu palautetta, että voitaisiin järjestää tapahtuma, jossa pääsisi 
valittamaan ja purkamaan tunteita samalla idealla kuin syksyllä järjestetty 
Viiniä ja vininää. Tapahtuman järjestämistä tai sen sisällyttämistä johonkin 
jo suunnitteilla olevista tapahtumista suunnitellaan. 
 
Kopokirjeestä on tullut positiivista palautetta, että se on tuonut koposektoria 
lähemmäs jäsenistöä. 
 
Kuntavaaleihin liittyvää Viiniä sohvalla-tapahtumaa on toivottu Sami 
Borgin kanssa. Viiniä sohvalla-tapahtumaan on puhuja jo sovittu, mutta 
kuntavaaleihin liittyvä tapahtuma on tulossa. 
 



Tullut ehdotus, että etäjoogan tapaan Zoomissa voisi järjestää muitakin 
liikuntakokeiluja, joihin ei tarvittaisi erityisiä välineitä. Pohditaan 
mahdollisuuksia liikuntakokeiluille. 
Suullinen palaute: 
Tullut palautetta, että etäaikana myös ei-jäsenten osallistuminen Iltakoulun 
tapahtumiin voitaisiin sallia. Päätetään että etäaikana myös ei-jäsenten 
osallistuminen tapahtumiin sallitaan. 
 
Beer pong ja Oslon etäexcu saivat runsaasti positiivista palautetta. 
 
Hallitus kiittää palautteesta. 
 

9. Menneet tapahtumat  
a. Iltakoulun pizzailta 10.3. 

Tapahtumassa tehtiin ja syötiin pizzaa, sekä keskusteltiin zoomissa 
muiden kanssa. Osallistujia oli n. 35. Tapahtuma on saanut 
positiivista palautetta ja se oli yleisesti onnistunut. 
 

b. Hiski Haukkala: Maailmanpolitiikan karkkipäivä 12.3. 
Tapahtumassa keskusteltiin Hiski Haukkalan etukäteen 
valmistelemista aiheista. Osallistujia oli n. 50. Yhteistyötä Hiskin 
kanssa tapahtuman tiimoilta jatketaan. Tapahtuma oli yleisesti 
onnistunut. 
 

c. BeerPong 18.3. 
Tapahtumassa pelattiin beer pongia joukkueissa muita joukkueita 
vastaan etäyhteyden välityksellä. Joukkueita oli yhteensä 12 ja 
jokaisessa joukkueessa oli 2–5 henkilöä. Tapahtuma sai paljon 
positiivista palautetta. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

d. Iltakoulun etäexcu Suomen Oslon-suurlähetystöön 23.3. 
Tapahtumassa puhujana toimi vanhempi poliittinen neuvonantaja 
Henna Kvam. Osallistujia oli 35. Esitys koettiin mielenkiintoiseksi 
ja hyödylliseksi, sekä sisällöltään sopivan tiiviiksi. Tapahtuma oli 
yleisesti onnistunut. 
 

e. Pulinaa politiikasta ja opinnoista 25.3. 
Tapahtumassa keskusteltiin valikoiduista päivänpoliittisista aiheista 
ja opinnoista henkilökunnan kanssa. Osallistujia oli n. 20. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Tapio Raunio on pyytänyt 
Iltakoululta ehdotuksia puheenaiheiksi ja toivoi että ensi kerralla 
paikalla olisi enemmän ensimmäisen vuoden opiskelijoita. 
Muistutetaan opettajia aikatauluista keskustelemisesta. 
  

10. Tulevat tapahtumat  
a. IK keskustelee: yhteiset pelisäännöt 

Ajankohta tarkentuu myöhemmin. Tapahtuma järjestetään 
todennäköisesti toukokuussa. 
 

b. IK keskustelee: kehy  



Tapahtuma järjestetään todennäköisesti huhtikuun lopussa tai 
toukokuun alussa. Iltakoulun jäsenet Tansaniassa ja Pamojan 
edustaja sopivat keskenään tarkemmasta ajankohdasta. 
 

c. Iltakoulun etäjooga 29.3.  
Joogaohjelmat on valittu ja tapahtuman järjestäminen etenee. 
Tapahtumasta on tullut palautetta, että sitä odotetaan innolla. 
 

d. Valtio-opin keskustelutilaisuudet 29.3.–16.4.  
Ensimmäinen keskustelutilaisuus ensi viikon maanantaina 29.3. 
Iltakoulu osallistuu tapahtumien järjestämiseen mainostamalla ja 
luomalla Facebook-eventit tapahtumista. Tapio Raunio johtaa 
tapahtumaa ja siellä vierailee puhujia. 
 

e. Viiniä sohvalla 31.3.  
Tapahtumaa on mainostettu Iltakoululla on asiaa! -ryhmässä 
Facebookissa. Tapahtuman mainontaa jatketaan. 
 

f. Kuntavaalipaneeli Johto ry:n kanssa 4.5.  
Hankitaan puhujia eri puolueista ja mietitään kysymyksiä. Pyritään 
saamaan aikaan jonkinlaista interaktiivisuutta tapahtumassa. 
 

g. Hiski Haukkala: Maailmanpolitiikan karkkipäivä 9.4.  
Tapahtumasta tulossa Facebook-event. Vieraana on suurlähettiläs, 
joka pitää pienen esityksen, jonka jälkeen on aikaa kysymyksille. 
Hiski toivonut ideoita aiheista Iltakoululta. 
 

h. Etäexcu Suojelupoliisiin 13.4.  
Tapahtuma järjestetään klo 13 Teamsissa. Tapahtuman kestoksi on 
arvioitu 1–1,5 tuntia. Puhujat pitävät esityksen, jonka jälkeen on 
aikaa kysymyksille. Toinen puhujista on opiskellut politiikan 
tutkimusta Tampereen yliopistossa. 
 

i. Vappuviikot  
Päivitetään vapun tapahtumakalenteri. Staabi tekee beer pongista 
Facebook-eventin maanantaina. Speedfriendingin haalarimerkki 
suunniteltu. Vappuviikkojen teema on festarit. Vappupassi on 
suunnitteilla. 20.4 kv-tapahtuma Johdon alaisena varmistunut. 
Vapun haalarimerkki myös suunnitteilla. 
Vapun alustava aikataulu: 
16.4 Beer pong 
19.4 Speedfriending 
20.4 Johdon kv-tapahtuma 
22.4 Kaljasuunnistus 
23.4 Brunssi 
27.4 Simaa ja tippaleipiä 
28.4 Etärastikierros 
30.4 Sitsit 
1.5 Sometapahtuma 
 



Jessica Ruohomäki saapuu 13.20 
Avataan uudelleen kohta 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen, 
jonka jälkeen jatketaan kohtaan 11. Kehitysyhteistyö ja 
kansainvälisyys. 

11. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys  
KV-kollegio on tulossa toukokuun alussa. Luodaan Facebook ja Telegram 
ryhmät kansainvälisille opiskelijoille. Kollegio järjestetään kerran 
periodissa ja vaihtuvalla teemalla. KV-tutorhaku on auki ja hakijoita 
kaivataan lisää. Helvetinjärven reissua suunnitellaan. 
 

12. Liikunta ja hyvinvointi 
Vappuviikkojen liikuntatapahtuman suunnittelu aloitettu.  
  

13. Viestintä ja sosiaalipolitiikka  
Tehdään grafiikoita tapahtumiin. Suunnitellaan vapun tapahtumien 
mainontaa. 
 

14. Kulttuuri ja ympäristö  
Seuraavaa kulttuuri- ja ympäristökatsausta on ryhdytty suunnittelemaan. 
Kestävään kulutukseen liittyvää ympäristöasiaa tulossa. Earth hour tulossa. 
Euroviisuillasta oltu yhteydessä TEN:in tapahtumavastaaviin ja yhteistyö 
aloitetaan. Interaktion ehdottamaan etänä järjestettävään stand-up komedia 
tapahtumaan ei lähdetä mukaan esiintyjän korkean palkkion vuoksi. 
 

15. Varainhankinta  
a. Yhteistyömahdollisuudet 

Heidi´s Bier Barin kanssa valmistellaan yhteistyötä. 
  

b. Haalarimerkkien tilaaminen ja myyminen  
Haalarimerkkejä tilataan kevään aikana lisää. Merkilliselle laitetaan 
tarjouspyyntö lopullisista määristä. Uusia merkki-ideoita mietitään. 
 

c. Haalarimainokset  
Haalareihin ryhdytään hankkimaan mainoksia ja kaikille puolueille 
laitetaan kyselyä ovatko he kiinnostuneita ostamaan 
haalarimainospaikkaa. Selvitetään myös uusia tahoja, jotka voisivat 
olla kiinnostuneita ostamaan haalarimainospaikan 
 

16. Valmennuskurssi  
Facebook-ryhmä kurssilaisille on tehty. Ilmoittautuneita on n.15 ja 
materiaalipaketin on tilannut 3. Materiaalipaketti on valmis ja se lähetetään 
kurssilaisille. Valmennuskurssia ja yhteishakua mainostetaan Iltakoulun 
somekanavissa. 
 
Pidetään kokoustauko ajassa 13.50. 
Jessica Ruohomäki ja Oskari Portaankorva poistuvat 13.50. 
Jatketaan kokousta ajassa 14.02 

17. Koulutuspolitiikka  
a. Opintojaksopalautejärjestelmä ja opintohallinnon 

opiskelijaviestintä  



MAB:in muiden koulutuspoliittisten vastaavien kanssa tavattu ja 
yhteistä kannanottoa opintohallinnan opiskelijaviestinnän 
resurssien lisäämiseksi ryhdytään luonnostelemaan. 
 

b. Lukuvuosipalaute 2020–2021  
Lukuvuosipalautteen lähettämistä suunnitellaan huhtikuun alkuun, 
jolloin vastaamiselle jäisi hyvin aikaa. 
 

c. Suunnitteluryhmän kokous  
Kokoukseen osallistui Iltakoulun opiskelijaedustajia. 
Opiskelijoiden ja henkilökunnan jaksamiseen mietittiin 
konkreettisia keinoja. Kokouksen perusteella Tapio Raunio aloitti 
pulinaa politiikasta ja opinnoista tapahtumien järjestämisen. 
Ohjaussuunnitelmaa ryhdytään päivittämään. Kokouksen pöytäkirja 
tiivistetään ja lähetetään opiskelijoille. 
 
Muuta: 
Maaliskuun kollegiossa keskusteltu mm. vapusta ja 
tiedekuntaneuvoston paikkajaosta. Kevään tiedekuntaneuvostojen 
täydennyshaussa myös tietojohtamisen ja tuotantotalouden 
opiskelijat ovat hakukelpoisia. 
 
Iltakoululle on tullut kysely halukkuudesta yhteistyöhön 
globaalikasvatuksen työpajan järjestämisen tiimoilta. Vastataan että 
kiinnostuneita opiskelijoita ei Iltakoululla todennäköisesti ole 
riittävästi, mutta selvitetään yhteistyömahdollisuuksia muiden 
ainejärjestöjen kanssa tapahtuman osalta. 
 

18. Työelämä ja alumni  
Tampere Alumni-tapaaminen järjestettiin tiistaina 23.3. Tapaamisessa 
keskusteltiin alumnitoiminnan tavoitteista ja näkymistä. 
Ainejärjestötapaaminen SYY-Tampereen kanssa on tänään. 
Yhteistyötapahtuma SYY-Tampereen kanssa tulossa huhtikuussa. 
 

19. Tutorointi ja yhdenvertaisuus  
Seuraava tutortapaaminen ensi keskiviikkona jossa tarkoitus sopia 
fuksiviikkojen tapahtumakalenterista. Mahdollisuudesta järjestää 
fuksimökki yön yli ollut keskustelua. Tutoreiden ryhmäytymistapahtumaa 
toivottu. Tapahtuma olisi lähtökohtaisesti omakustanteinen. Muistutetaan 
että hallituksen tulee hyväksyä kaikki tutortoimintaa koskevat päätökset. 
Keskustelutilaisuus yhteisistä pelisäännöistä järjestetään todennäköisesti 
toukokuussa. 
 

20. Kevätkokous  
Kevätkokous järjestettiin 25.3. Kokous sujui hyvin ja hallituksen kaikki 
esitykset hyväksyttiin. Vuoden 2020 hallitukselle myönnettiin 
vastuuvapaus. Päivitetään hyväksytyt dokumentit nettisivuille. 
 

21. Vuosijuhlat  



Vujutoimikunta kokousti viime lauantaina. Vuosijuhlille hankitaan 
sponsoreita. Tapahtumavastaavat etsivät sillistilaa. Arttu Rintanen 
suunnittelee haalarimerkin ja grafiikat vuosijuhlille vujupaikkaa vastaan. 
Bändin tilaamista suunniteltu. Tehdään laskelmia juomatarpeista. Muistiot 
kokouksista tulossa vujutoimikunnan Facebook-ryhmään. 
 

22. Ainejärjestötila  
Järjestetään ainejärjestötilan auetessa siivous, jossa hankkiudutaan eroon 
ylimääräisistä tavaroista. 
 

23. Uusien jäsenten hyväksyminen  
Hyväksytään yksi uusi henkilö Iltakoulu ry:n jäseneksi. 
 

24. Puheenjohtajan tilannekatsaus  
Syndikaatin tapaamisessa tarjolla vertaistukea ja ideoita hallituksen 
ryhmäytymiseen. Muillakin ollut vaikeuksia ryhmäytymisen kanssa. 
TREY:llä on puheenjohtajapäivä tulossa, johon myös varapuheenjohtajat 
ovat tervetulleita. 
 

25. Muut esille tulevat asiat  
Kvartaalikatsaus ensi viikolla 1.4 klo 9. Katsauksessa tarkoitus verrata 
taloustilannetta ja toimintaa toimintasuunnitelmaan ja budjettiin. Jokainen 
sektori koostaa dokumentin omasta toiminnastaan. Muistutetaan sektoreiden 
budjetoinneista. Kvartaalikatsaukset tulisi tiliotteiden aikataulujen vuoksi 
vastaisuudessa järjestää n. viikko kuukauden alusta, jotta edellisen 
kuukauden tiliote saadaan mukaan katsaukseen. 
 
Hallituksen virkistäytymistä ryhdytään suunnittelemaan. Tarkoitus on 
virkistäytyä vielä ennen vappuviikkoja. 
 

26. Seuraavan kokouksen ajankohta  
Hallitus kokoustaa seuraavan kerran perjantaina 9.4. klo 12. 
 

27. Kokouksen päättäminen  
Päätetään kokous ajassa 14.58. 
 
 
 
 

 
   

 
 
 

 
   

  
 

 

Jenna Krakau, puheenjohtaja Juho Lankinen, sihteeri 

Eevi Kotiranta, pöytäkirjantarkastaja Cecilia Ingman, pöytäkirjantarkastaja 


