
ILTAKOULU RY     PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 2/2022 

Aika: Tiistai 25.1.2022 kello 16 
Paikka: Pinni A:n Ylävitonen / Zoom-etäyhteys 

Paikalla 

Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja 

Tiina Laine, sihteeri 

Eevi Kotiranta 

Eetu Niemi, Zoom-etäyhteydellä 

Ella-Viivi Pelkonen 

Juuni Jaatinen 

Kaisla Karvosenoja 

Matias Mena 

Milja Karjalainen  

Saara Vuorinen 

Taneli Pelkkala, Zoom-etäyhteydellä 

Tessa Kiviniemi  

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 16.12 

 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ella-Viivi Pelkonen ja Eevi Kotiranta.  

 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään kokouksen esityslista sellaisenaan. 

 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
On tullut yhteydenotto koskien Tampereen lukioiden ja yliopiston yhdessä järjestämää Sota- ja 



ihminen-kurssia, johon toivottiin iltakoululaisia kertomaan valtio-opin ja kansainvälisen politiikan 
pääainesuuntauksista. Etsitään halukkaita osallistujia. 

 

Iltakoulu on mukana Akateemisen luovuttamisen MM-kisoissa, jotka järjestetään 24.1.-29.4.2022. 
Iltakoulun yhteyshenkilöksi on ilmoitettu Reetamari Pesonen. Suunnitellaan keväälle yhteistä 
verenluovutuskertaa. 

 

Polho ry:ltä, P-klubilta ja Pareto ry:ltä on saatu vuodenaloitustervehdykset ja yhteistyöpyynnöt 
vuodelle 2022.  

 

Boomi ry:n vuosijuhlakutsuun on vastattu. Vuosijuhlille osallistuvat Ella-Viivi Pelkonen ja Eevi 
Kotiranta. Staabi ry:n vuosijuhlakutsuun on vastattu. Vuosijuhlille osallistuvat Jessica Ruohomäki ja 
Juuni Jaatinen.  

 

 

6. Talous 

a) Taloustilanne 
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 21 767,12 euroa. 

 

b) Laskut ja korvaukset 

Ei uusia laskuja tai korvauksia. 

 

 

7. Sähköiset päätökset 

a)  Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 14.1, että maksetaan Vilma Lintuselle 180,20 euroa HVK:lle 
ostetusta ruuasta. Hyväksytään ehdotus. 
 

b) Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 14.1, että maksetaan Hatim Snidatelle 63,12 euroa Challenge 
Accepted-tapahtumaan ostetuista juomista. Rahat menevät vuoden 2021 bilebudjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 

 

 

8. Palaute hallitukselle 

Palautelomakkeeseen on tullut yksi palaute. Palautteessa kysyttiin valmennuskurssin järjestämisestä ja 
sen aikataulusta. Valmennuskurssi järjestetään keväällä ja tarkemmat tiedot siitä jaetaan myöhemmin. 
Iltakoulun nettisivuille luodaan info vuoden 2022 valmennuskurssia koskien. 
 
 

9. SYY-toimihenkilön valinta ja nimeäminen 

Hakemuksia Iltakoulun SYY-toimihenkilöksi on saatu kaksi. Valitaan SYY-toimihenkilöksi Hanna 
Hiltunen. Valittuun otetaan yhteyttä ja ilmoitetaan valituksi tulemisesta. 

 

 

10 Kyselyiden läpikäynti 
a) Tapahtumakysely 



Tapahtuma- ja esteettömyysvastaavat järjestivät jäsenistölle tapahtumakyselyn, johon saatiin 20 
vastausta. Kyselyyn vastanneet toivoivat eniten sitsejä ja bileitä. Myös alkoholittomia tapahtumia 
ja vain maisteriopiskelijoille suunnattuja tapahtumia toivottiin. Suurin osa vastanneista toivoi 
ulkotapahtumien järjestämistä etätapahtumien sijaan. Kiitetään kaikkia vastanneita ja pyritään 
toteuttamaan Iltakoulun toimintaa jäsenistön toiveiden mukaisesti.  
 

b) Liikunta- ja hyvinvointikysely 
Liikunta- ja hyvinvointivastaava järjesti jäsenistölle liikunta- ja hyvinvointikyselyn, johon saatiin 
neljä vastausta. Vastanneet toivoivat erilaisia liikuntalajeja, esimerkiksi pesäpalloa ja baseballia. 
Myös kylpyläkäyntiä on toivottu. Kiitetään kaikkia vastanneita ja pyritään toteuttamaan Iltakoulun 
toimintaa jäsenistön toiveiden mukaisesti. 
 
 

11 Menneet tapahtumat 

a) International meets Iltakoulu 21.1. 
Tapahtumaan osallistui noin 20 henkilöä. Tapahtumassa pelattiin tutustumisleikkejä ja käytiin 
Pyynikin munkkikahvilassa. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut ja siitä on saatu suullisesti 
positiivista palautetta. 
 
 

12 Tulevat tapahtumat 
a) Järjestöstartti 1.2. 

Trey järjestää uusille järjestötoimijoille koulutustapahtuman. Ilmoittautuminen tapahtumaan 
loppuu 25.1. Tapahtuma järjestetään etänä. 
 

b) Huonojen elokuvien ilta 3.2. 
Tapahtuma on julkaistu Facebookissa. Jäsenistö saa Facebookissa äänestää elokuvaa tapahtumaa 
varten. Pyritään kutsumaan myös vaihto-opiskelijat osallistumaan tapahtumaan. Tapahtuma 
toteutetaan etäyhteydellä Zoomissa.  
 

c) Harkkakyykkä 8.2. 
Harkkakyykkä pyritään järjestämään koronarajoitusten salliessa yhteistyössä Staabi ry:n ja Boomi 
ry:n kanssa. Tapahtuman ilmoittautuminen on alkanut ja se löytyy Facebookista. Tapahtumassa 
tarjotaan mehua ja makkaraa.  
 

d) Minttukaakaota ja mäenlaskua 17.2. 
Järjestetään Pyynikinmäellä mäenlaskutapahtuma. Tapahtumassa lasketaan mäkeä omilla 
välineillä ja halutessaan jäsenistö saa ottaa mukaan omia virvokkeita. Tapahtuma järjestetään 
koronarajoitusten mukaisesti ulkotapahtumana. Tapahtumassa on säävaraus. 
 

e) Kaverisitsit 24.2. 
Siirretään koronatilanteesta johtuen kaverisitsejä maaliskuulle. Otetaan yhteyttä Messukylästä 
vuokratun tapahtumapaikan yhteyshenkilöön ajankohdan siirtoa koskien. Koronatilanteen salliessa 
pyritään hankkimaan yhteinen jatkopaikka. Tapahtuman uudesta ajankohdasta informoidaan 
myöhemmin. 

 

f) Hallitussitsit 
Osallistutaan Johto ry:n järjestämiin hallitussitseihin tiedekunnan ainejärjestöjen ja kiltojen 
hallituksille. Tapahtuman ajankohtaa ei vielä tiedetä. 



 
g) Kyykkä 12.3. 

Tapahtuman päivämäärää on siirretty koronatilanteesta johtuen. Iltakoululle on ostettu 
tapahtumaan yksi joukkuelippu. Osallistutaan tapahtumaan tilanteen salliessa. 

 
h) Pikkulaskiainen 7.4. 

Tapahtuman päivämäärää on siirretty koronatilanteesta johtuen. Iltakoulu on ostanut tapahtumaan 
50 kpl lippuja. Lippujen jaosta informoidaan lähempänä tapahtuman ajankohtaa.  

 

Pyritään toteuttamaan helmikuun aikana etäyhteydellä järjestettävä beer pong-tapahtuma. Ollaan yhteydessä 
muihin politiikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestöihin yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseksi. 
Pyritään päättämään tapahtumalle päivämäärä ja informoimaan jäsenistöä mahdollisimman pian. 

 

Pyritään toteuttamaan tapahtumasektorilla poikkitieteellistä yhteistyötä. On oltu yhteydessä muihin 
ainejärjestöihin koskien kevään tapahtumia, kuten Vihreät sitsit ja Munajahti Mixeissä. Staabi ry:n kanssa 
pyritään jatkamaan love-tapahtumakonseptia keväällä Vappulovella. Johto ry:n ainejärjestöjen 
tapahtumavastaavat kokoustavat perjantaina 28.1. ja keskustelevat yhteistyömahdollisuuksista. 

 

Aletaan suunnittelemaan Iltakoulun vapun ajan tapahtumia ja pyritään perustamaan työryhmä vapun 
tapahtumille. Selvitetään tilavarauksia vappusitsejä ja vappumökkiä varten. Tehdään tarvittaessa yhteistyötä 
perinnetyöryhmän kanssa tapahtumien suunnittelussa. Pyritään tarjoamaan jäsenistölle mahdollisuuksia 
osallistua tapahtumien suunnitteluun. 

 

 
13. Kulttuuri ja ympäristö 

Järjestetään 3.2. vuoden ensimmäinen kulttuuri- ja ympäristösektorin tapahtuma Huonojen elokuvien 
ilta. Pyritään järjestämään useita sektorin tapahtumia alkoholittomina. Viiniä sohvalla-tapahtuma 
pyritään järjestämään myöhemmin keväällä koronarajoitusten salliessa lähitapahtumana. 
 
Kulttuuri- ja ympäristökatsausten julkaisu aloitetaan pian. Pyritään julkaisemaan katsaus noin kerran 
periodissa.  
 
 

14. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 

a) Hallitusesittelyt 
Hallitus esittäytyy Instagramissa tammikuussa ja helmikuussa. Toivotaan jäsenistöltä kysymyksiä 
hallituksen jäsenille esittelyjen yhteydessä. Myös Iltakoulun nettisivuille julkaistaan kuvalliset 
esittelyt hallituksen jäsenistä. 

 
 

15. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 

a) Kehy-kohteeseen lahjoitus 
Uusi sopimus Iltakoulun kehy-kohteeseen lahjoittamisesta on laadittu ja allekirjoitettu. Iltakoulu 
lahjoittaa kohteelle 300 euroa ja lahjoitus pyritään tekemään tammikuun aikana.  

 

Tammihaku opiskelijavaihtoon on auki 31.1. saakka. 

 
 



16. Koulutuspolitiikka 

a) Koulutuksen suunnitteluryhmän opiskelijajäsenten valinta 
Haku koulutuksen suunnitteluryhmän opiskelijajäseniksi on päättynyt 24.1. On saatu hakemuksia 
koulutuksen suunnitteluryhmän opiskelijajäseniksi. Selvitetään mahdollisuutta toimia jäsenenä 
etänä. Vahvistetaan valitut jäsenet myöhemmin. 
 

b) Opintosuuntien opetussuunnittelutyöryhmien jäsenten valinta 
Ehdotetaan, että valitaan kansainvälisen politiikan opetussuunnittelutyöryhmän varsinaiseksi 
jäseneksi Cecilia Ingman. Hyväksytään ehdotus. Kansainvälisen politiikan 
opetussuunnittelutyöryhmän varajäsenen etsintä on käynnissä. Ehdotetaan, että valitaan valtio-
opin opetussuunnittelutyöryhmän varsinaiseksi jäseneksi Meeri Pääkkö ja varajäseneksi Jenna 
Krakau. Hyväksytään ehdotukset.  
 

Hallituksen puheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava osallistuivat tiedekunnan kollegioon, jossa 
keskusteltiin koulutuspoliittisista asioista, yliopistosta ja yhteistyöstä. 

 

Hallituksen puheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava ovat tavanneet tutkinto-ohjelmavastaavan kanssa ja 
keskustelleet koulutuspoliittisista asioista. 

 
 

17. Työelämä ja alumni 

Pyritään järjestämään helmikuun aikana jäsenistölle etäexcursio, jonka suunnittelu on aloitettu. 
Pyritään tekemään ja jakamaan jäsenistölle kooste mahdollisista oman alan kesätyöpaikoista 
helmikuun aikana. Viron excursiota varten perustetaan työryhmä ja otetaan yhteyttä muihin 
ainejärjestöihin yhteistyön merkeissä. 

 

 

18. Varainhankinta 
a)   Sijoittaminen 
      Sijoittamistoiminta aloitetaan varainhankintatoimikunnan kokoamisen jälkeen. 

 

b) Yhteistyömahdollisuudet ja niiden kartoittaminen 
Otetaan yhteyttä Heidi´s Bear Bariin yhteistyön puitteissa. Otetaan yhteyttä myös muihin 
ravitsemusliikkeisiin kuten Kaijakkaan yhteistyön puitteissa. Pyritään kartoittamaan uusia 
yhteistyömahdollisuuksia. Yhteistyövastaava kysyy jäsenistöltä mielipiteitä ja toiveita 
yhteistyömahdollisuuksia varten. 

 

Työväen ampujien huivit ovat saapuneet. Aloitetaan huivien myynti ainejärjestötilassa päivystysaikojen 
puitteissa. Mainostetaan huivien myyntiä sosiaalisessa mediassa. Huiveja myydään 15 euron kappalehintaan. 

 
 

19. Valmennuskurssi 

a) Opettajan rekrytoiminen 
Opettajan rekrytoiminen on yhä käynnissä. Pyritään vahvistamaan valmennuskurssille opettaja 
mahdollisimman pian. 
 

b) Ajankohta 



Valmennuskurssin ajankohta vahvistetaan opettajan löydyttyä. Laitetaan Iltakoulun nettisivuille 
infoa valmennuskurssista mahdollisimman pian. 

 
 

20. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 

Iltakoulun tutorhaku on auki 24.1–7.2. Jäsenistöä on informoitu haun alkamisesta. Mainostetaan 
tutorhakua sosiaalisessa mediassa. Valitaan tutorit 14.2–25.2. välillä. Tutor- ja 
yhdenvertaisuusvastaava on ollut yhteydessä tutortoimihenkilöön asiaan liittyen. 
 
 

21. Liikunta ja hyvinvointi 

Iltakoulun omat liikuntavuorot on peruttu koronatilanteen takia. Omalla varauksella pääsee SportUnin 
tiloihin esimerkiksi kuntosalille ja pelaamaan sulkapalloa. 

 

Pyritään toteuttamaan helmikuun aikana jäsenistölle ulkona järjestettävä liikuntatapahtuma. 
Alustavasti tapahtumakonseptina on luistelu. Selvitetään myöhempää ajankohtaa varten pentujoogan 
mahdollisuutta Tampereella. 
 
 

22. Marrasjuhlat 

Marrasjuhlatoimikunnan toiminta pyritään aktivoimaan helmikuussa ja aloittamaan juhlien 
suunnittelutyö. 
 
 

23. Ainejärjestötila 

MAGS suunnittelee päivystystä ainejärjestötilassa tiistaina 8.2. Ainejärjestötila on auki vuoroviikoin 
tiistaisin ja torstaisin ja vuoroviikoin maanantaisin ja keskiviikkoisin. Työväenampujien huivien 
myynti aloitetaan ainejärjestötilassa päivystysaikojen puitteissa.  

 

Tampereen yliopiston koronalinjauksen mukaisesti järjestötiloissa saa kokoontua kerrallaan enintään 
10 ihmistä. Päivystäjät huolehtivat kokoontumisrajoitusten noudattamisesta. 
 
 

24. Uusien jäsenten hyväksyminen 
Ei uusia jäseniä. 
 
 

25. Kevätkokous 

Jessica Ruohomäki ehdottaa, että järjestetään vuoden 2022 kevätkokous tiistaina 29.3. Hyväksytään 
ehdotus. Pyritään löytämään puheenjohtaja kevätkokoukselle mahdollisimman pian. Hallitus järjestää 
kevätkokousta koskevan ylimääräisen suunnittelukokouksen, jossa jaetaan vastuualueet 
suunnittelutyötä varten. Pyritään järjestämään kevätkokous hybridimallilla, jolloin jäsenet saisivat 
osallistua joko paikan päällä tai etäyhteydellä. 
 
 

26. Puheenjohtajan tilannekatsaus 



Puheenjohtajisto on tavannut Tampereen yliopiston dekaanin kanssa. Dekaanin kanssa keskusteltiin 
etäopetuksesta ja sen vaikutuksesta erityisesti 1. ja 2. vuoden opiskelijoihin.  

 

Muihin politiikan tutkimuksen ainejärjestöihin on otettu yhteyttä ja ilmoitettu kiinnostuksesta tehdä 
yhteistyötä tänä vuonna. P-klubi on ottanut yhteyttä Tampereen excursiota koskien. Pyritään 
excursion toteutuessa järjestämään yhteinen tapahtuma P-klubin ja Iltakoulun jäsenistölle. On saatu 
muilta ainejärjestöiltä alustavia vuosijuhlakutsuja. Otetaan yhteyttä muihin Tampereen yliopiston 
ainejärjestöihin yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseksi.  

 

 

27. Muut esille tulevat asiat 

a) Toimikuntien rekrytoiminen 
Toimikuntien rekrytointi on auki 30.1. saakka. Pyritään aktivoimaan toimikunnat heti niiden 
kokoamisen jälkeen. Mainostetaan toimikuntahakua vielä jäsenistölle ja pyritään osallistamaan 
myös erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoita.  

 

Pohditaan mahdollisuutta hallituksen virkistäytymiselle. Voimassa olevien kokoontumisrajoitusten johdosta 
siirretään virkistäytymistä myöhemmälle ajankohdalle. Pyritään järjestämään hallitukselle erillinen 
suunnitteluilta kevään tapahtumia varten.  

 

Pohditaan mahdollisuutta toteuttaa Iltakoulun sosiaalisissa medioissa kulttuuri- ja ympäristösektorin 
teemapäiviä esimerkiksi pyhäpäivinä.  

 
 

28. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta myöhemmin. Kokoustetaan seuraavan kerran etänä 
koronatilanteen takia. 
 
 

29. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 18.06 

 

 

 

 

 

_______________________________  ______________________________ 

   

Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja  Tiina Laine, sihteeri 

 

 

 

 

_______________________________  ______________________________ 

 

Eevi Kotiranta, pöytäkirjantarkastaja  Ella-Viivi Pelkonen, pöytäkirjantarkastaja 


