
ILTAKOULU RY     PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 3/2022 

Aika: Tiistai 8.2.2022 kello 12  
Paikka: Zoom-palvelu  
Etäyhteys:https://tuni.zoom.us/j/68727016946?pwd=dDhPRG9
NT2xnTm83YkNac2lNamNjdz09 

Paikalla 

Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja 

Tiina Laine, sihteeri 

Eevi Kotiranta 

Eetu Niemi 

Ella-Viivi Pelkonen 

Juuni Jaatinen, poistui 13.55 

Kaisla Karvosenoja 

Matias Mena 

Milja Karjalainen  

Reetamari Pesonen 

Saara Vuorinen 

Taneli Pelkkala 

Tessa Kiviniemi  

 

Puhe- ja läsnäolo-oikeus 

Aleksi Niemi TREY, poistui 14.02 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 12.18 
 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Matias Mena ja Reetamari Pesonen. 
 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään kokouksen esityslista sellaisenaan. 

 



5. Ilmoitusasiat ja posti 

Kosmos Buran ry:ltä on saatu vuosijuhlakutsu. Hallitus kiittää kutsusta ja alkaa selvittämään 
osallistujia. 

Ainejärjestötilaan on toivottu jäsenistön toimesta lisää Iltakoulu-haalarimerkkejä. Selvitetään 
merkkien hankintaa myyntiä varten. 
 

 

6. Talous 

a) Taloustilanne 
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 21 481,61 euroa. 
 

b) Laskut ja korvaukset 
Ei uusia laskuja.  
 

 

7. Sähköiset päätökset 

a) Kaisla Karvosenoja ehdottaa 28.1, että siirretään kaverisitsien päivämäärää koronatilanteesta 
johtuen. Tapahtuman uusi päivämäärä on 25.3. Muutoksesta ei aiheudu kuluja. Hyväksytään 
ehdotus. 
 

b) Kaisla Karvosenoja ehdottaa 28.1, että varataan Messukylän työväentalo 30.4. vappusitsejä 
varten hintaan 540 euroa. Kulut katetaan osallistumismaksuilla / tapahtumabudjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 
 

c) Taneli Pelkkala ehdottaa 1.2, että maksetaan toimintasuunnitelman mukaisesti 300 euroa 
Pamojan hyväntekeväisyyskohteeseen. Rahat menevät ulkosuhdebudjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 
 

d) Saara Vuorinen ehdottaa 3.2, että ostetaan postimerkkejä enintään 100 eurolla. Kulut katetaan 
haalarimerkkien myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 
 

e) Taneli Pelkkala ehdottaa 3.2, että korvataan Jessica Ruohomäelle 40 euron edestä 
kulukorvauksia vuosijuhliin osallistumisesta. Kulut katetaan ulkosuhdebudjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 
 

f) Eevi Kotiranta ehdottaa 6.2, että maksetaan OVH hallintapaneelille 41,74 euroa Iltakoulun 
verkkosivujen palveluntarjonnasta. Kulut katetaan viestinnän budjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 

g) Tiina Laine ehdottaa 7.2, että ostetaan ainejärjestötilaan pullatiistain tarjottavia enintään 10 
eurolla. Kulut katetaan kokouskulujen ja aj-tilan budjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 

 

8. Palaute hallitukselle 

Palautelomakkeeseen on saatu kolme palautetta. Hallitus kiittää palautteista. 

 

On pyydetty mikron hankkimista ainejärjestötilaan. Hankintaa ei nähdä mielekkääksi, koska 
yliopistolta löytyy yleisessä käytössä olevia mikroja, minkä lisäksi oman mikron hankinta nähdään 



huonoksi ympäristönäkökulmasta. Yleisessä käytössä olevia mikroja löytyy esimerkiksi Pinni A:n 
Ylävitosesta sekä TREY:n järjestötilasta. 

 

On saatu kysely valmennuskurssin ajankohdasta ja hinnasta. Valmennuskurssista on tehty oma 
sivunsa Iltakoulun nettisivuille, ja sieltä löytyy lisätietoa. Valmennuskurssia aletaan piakkoin 
mainostamaan. 

 

On saatu palaute koskien mahdollisia vaihto-oppilaille suunnattuja yleisiä tukihenkilöitä. Asiaa 
aletaan käsitellä yhteistyössä muiden Johto ry:n alaisten ainejärjestöjen kanssa. Pyritään tekemään 
mahdollisesti yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kansainvälisyysvastaavien kanssa. 

 

Hallituksen sisäiseen viestintään toivotaan lisää aktiivisuutta ja vuoropuhelua hallituksen jäsenten 
kesken pyritään lisäämään.  

 

 

9. Menneet tapahtumat 

a) Järjestöstartti 1.2. 
Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt osallistuivat TREY:n työpajoihin ja muuhun ohjelmaan. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut.  

 

b) Huonojen elokuvien ilta 3.2. 
Tapahtumaan osallistui 6 ihmistä. Tapahtuma toteutettiin etänä Zoom-palvelussa ja se oli 
yleisesti onnistunut.  
 

 

10. Tulevat tapahtumat 
a) Harkkakyykkä 8.2. 

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Staabi ry:n ja Boomi ry:n kanssa.  
 

b) Minttukaakaota ja mäenlaskua 17.2. 
Tapahtuma järjestetään 17.2. klo 17 alkaen Pyynikinmäellä. Tapahtuma on julkaistu 
Facebookissa ja sen ilmoittautuminen on auki. Tapahtumassa on säävaraus. 

 
c) Iltakoulun retkiluistelu 21.2. 

Tapahtuma on julkaistu Facebookissa ja sen ilmoittautuminen on auki. Tapahtumassa on 
säävaraus. 

 
d) Aloitussauna 24.2. 

Järjestetään jäsenistölle vuoden aloitussauna koronarajoitusten salliessa. Pohditaan 
Koskikeskuksen saunatilan vuokraamisen mahdollisuutta. Tapahtuma pyritään julkaisemaan 
jäsenistölle mahdollisimman pian.  
 

e) Kyykkä 12.3. 
Iltakoululle on ostettu tapahtumaan yksi joukkuelippu. Joukkue muodostetaan lähiaikoina 
pääsääntöisesti Harkkakyykkään osallistuneiden perusteella. 

 
f) Hallitussitsit 14.3.  



Johto ry järjestää tiedekunnan ainejärjestöjen ja kiltojen hallituksille sitsit. Lisäinfoa 
tapahtumasta ja teemasta saadaan myöhemmin. Iltakoulun hallitus pyrkii hankkimaan hävitetyn 
omaisuuden takaisin.  

 
g) St. Patrick’s Day -sitsit 16.3. 

Sitseihin osallistuu seitsemän eri ainejärjestöä. Suunnittelukokous sitseistä järjestetään ensi 
viikolla. Rajataan osallistujamääräksi sitseille 20 paikkaa ainejärjestöä kohti. Tapahtuma 
järjestetään Hervannan Bommarissa. 

 
h) Kaverisitsit 25.3. 

Sitsien päivämäärää on siirretty koronatilanteen takia. Tila tapahtumalle on varattu 25.3. 
Messukylästä. Teeman ja haalarimerkin suunnittelu on aloitettu. 

 
i) Pikkulaskiainen 7.4. 

On lähetetty jäsenistölle kyselyä Pikkulaskiaisen lippujen säilyttämisestä. Jäsenet saavat 
halutessaan luopua lipustaan. Aloitetaan lippujen jakaminen lähempänä tapahtumaa. Lippujen 
vapautuessa pyritään myymään ne eteenpäin muille iltakoululaisille. 

 
j) Wappuviikot 

i. Wappuetkot 4.4.  
Johto ry:n alaisten ainejärjestöjen vapunajan aloitustapahtuma. Tapahtumakonseptia 
mietitään vielä ja siitä saadaan lisäinformaatiota myöhemmin. 

 
ii. Wappulove 14.4. 

Staabi ry:n kanssa järjestettävä yhteistapahtuma. Pyritään valitsemaan tapahtumapaikka pian 
ja tekemään paikan kanssa mahdollisesti yhteistyösopimus yleisesti love-konseptia miettien. 

 
iii. Wappusitsit 30.4. 

Tapahtumapaikka on varattu 30.4. Messukylästä. Tapahtumapaikan vuokra on 540 euroa. 
 
 
Yleisesti pyritään saamaan vapun tapahtumakalenteri valmiiksi mahdollisimman pian. Järjestetään 
ylimääräinen suunnittelupalaveri koskien vapun ajan tapahtumia. Pyritään myös kokoamaan sitsitapahtumia 
varten erillinen ryhmä esimerkiksi WhatsAppissa halukkaille toastmastereille, minkä tarkoituksena on 
helpottaa toastmasterien valintaa sitseille. 
 
Aletaan liittämään Iltakoulun tapahtumien ilmoittautumislomakkeisiin kohta osallistujien tietojen käsittelystä 
Iltakoulun tietosuojaselosteen mukaisesti. 
 

 

11. Kulttuuri ja ympäristö 

Kulttuuri- ja ympäristötiedote pyritään jakamaan jäsenistölle kuluvan periodin aikana. 
Kulttuurisektorin tapahtumia keväälle on suunniteltu ja niitä pyritään mahdollisuuksien mukaan 
järjestämään paikan päällä. On pohdittu esimerkiksi konserttikäyntien mahdollisuutta. 

 

 

12. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 

a) Hallitusesittelyt 



Hallitusesittelyt on julkaistu Iltakoulun nettisivuilla. Hallitus on esittäytynyt myös Instagramissa 
ja viimeinen esittely on 9.2. 
 

 

13. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 

a) Kehy-kohteeseen lahjoitus 
Lahjoitus kehy-kohteeseen on tehty toimintasuunnitelman mukaisesti ja sen perille tulosta on 
saatu vahvistus. 
 

Kehy-kohteen yhteyshenkilön kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta vierailusta kohteessa Tansaniassa. 
Päätetään, että mahdollinen vierailu tulisi tehdä jäsenistön omasta aloitteesta, mutta jaetaan informaatiota 
asiasta esimerkiksi politologit-listalle.  

 

Boomi ry:n kanssa on suunnitteilla yhteinen tapahtuma vaihto-opiskelijoille. Pyritään maaliskuussa 
järjestämään mahdollisuuksien mukaan lähitapahtuma vaihto-opiskelijoille, mihin voisi osallistua myös 
muita Iltakoululaisia. 

 

 

14. Koulutuspolitiikka 

a) Koulutuksen suunnitteluryhmän opiskelijajäsenten valinta 
Selvitettiin mahdollisuutta osallistua koulutuksen suunnitteluryhmän opiskelijajäseniksi etänä 
kevätlukukaudella. Etänä osallistuminen on mahdollista. Valitaan koulutuksen 
suunnitteluryhmän varsinaisiksi opiskelijajäseniksi Anniina Nuutinen ja Aleksi Kivimaa. 
Varajäseniä etsitään vielä. 

 

b) Opintosuuntien opetussuunnittelutyöryhmien jäsenten valinta 
Valitaan kansainvälisen politiikan opetussuunnittelutyöryhmän varajäseneksi Aleksi Kivimaa.  

 

 

15. Työelämä ja alumni 

Etäexcursio pyritään toteuttamaan maaliskuun aikana.  

 

SYY-toimihenkilön kanssa on sovittu tapaaminen. Osallistutaan myös 16.2. SYY Tampereen 
järjestämään ainejärjestötapaamiseen. 

 

 

16. Varainhankinta 

a) Sijoittaminen 
Varainhankintatoimikunta on aloittanut toimintansa ja sijoittamistoimintaa suunnitellaan 
myöhemmin. 

 

b) Yhteistyömahdollisuudet ja niiden kartoittaminen 
Kysellään jäsenistön toiveita mahdollisia yhteistyökumppaneita varten. Haetaan YKA:n 
tarjoamaa tukea ainejärjestöille. Yhteyshenkilöksi on ilmoitettu Saara Vuorinen. 

 

 



17. Valmennuskurssi 

a) Opettajan rekrytoiminen 
Opettaja valmennuskurssille on löydetty ja hänen kanssaan pyritään tekemään lopullinen 
työsopimus mahdollisimman pian. Opettajaksi on valittu Yeti Kakko. Keskustellaan opettajan 
kanssa vielä sopimuksen yksityiskohdista. 

 

b) Ajankohta 
Valmennuskurssin tarkka ajankohta vahvistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa. 
Alustavasti valmennuskurssi toteutetaan toukokuun puolessa välissä aiempien vuosien 
mukaisesti. 

 

Myydään valmennuskurssia hintaan 299 euroa aiempien vuosien mukaisesti. Iltakoulun nettisivuille 
päivitetään tietoa valmennuskurssin toteuttamisesta. 

 

 

18. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 

Iltakoulun tutorhaku on päättynyt. Tehdään valinnat tutoreiksi 14.–25.2. Valinnat suorittaa tutor- ja 
yhdenvertaisuusvastaava yhdessä tutortoimihenkilön kanssa.  

 

Häirintälomakkeeseen ei ole tullut vastauksia. Tutor- ja yhdenvertaisuusvastaava on päivittänyt 
Iltakoulun hallituksen käsittelemiä tietoja niin, ettei välttämättömiä henkilökohtaisia tietoja säilytetä 
turhaan. 

 

 

19. Liikunta ja hyvinvointi 

Iltakoulun liikuntavuorot on aloitettu. Vuoden 2022 liikuntasektorin tapahtumat on alustavasti 
suunniteltu lähes joka kuukaudelle. Helmikuun liikuntatapahtumana on 21.2. retkiluistelutapahtuma 
Näsijärvellä. 

 

 

20. Marrasjuhlat 

Marrasjuhlatoimihenkilö on luonut WhatsApp-ryhmän, johon on lisätty kaikki marrasjuhlien 
suunnittelusta kiinnostuneet. Aloitetaan marrasjuhlien suunnittelu pian. Marrasjuhlatoimikuntaan saa 
edelleen liittyä. Juhlien suunnittelun aloittamisesta pidetään lähiaikoina suunnittelukokous. 

 

 

21. Ainejärjestötila 

Ainejärjestötilassa järjestetään 17.2. Minttukaakao-teemapäivystys päivän tapahtuman mukaisesti. 
Pyritään yliopiston kokoontumisrajoitusten muuttuessa aloittamaan ainejärjestötilapäivystykset 
neljästi viikossa maanantaista torstaihin. Työväenampujien huiveja voi edelleen ostaa 
ainejärjestötilasta 15 euron hintaan. 

 

 

22. Uusien jäsenten hyväksyminen 

Ei uusia jäseniä. 



 

 

23. Kevätkokous 

Kevätkokouksen puheenjohtajaksi on valittu Aleksi Niemi. Suunnitellaan kevätkokouksen 
kokouskutsun lähettämistä 14.3. Pidetään viikolla 8 ylimääräinen hallituksen palaveri koskien 
kevätkokouksen suunnittelua. Pyritään järjestämään kevätkokous kokonaan läsnä koronarajoitusten 
salliessa. 

 

 

24. Puheenjohtajan tilannekatsaus 

Torstaina 10.2. on puheenjohtajaneuvoston tapaaminen, johon Iltakoulun hallituksen puheenjohtaja 
osallistuu. 

 

Juuni Jaatinen poistui ajassa 13.55. 

 

 

25. Muut esille tulevat asiat 

a) Toimikuntien rekrytoiminen 
Toimikuntien rekrytointiaika on loppunut. Kaikki halukkaat on ilmoitettu toimikuntien 
vastaaville ja toimikunnat pyritään aktivoimaan mahdollisimman pian. Toimikuntiin voi liittyä 
myös hakuajan ulkopuolella olemalla yhteydessä Iltakoulun hallitukseen. Syyskokouksessa 
rekrytoitu taloustoimihenkilö pyritään saamaan avuksi sekä rahastonhoitajalle että 
varainhankintatoimikunnalle.  

 

Hallituksen virkistäytymistä suunnitellaan seuraavan kokouksen yhteyteen kämppäapprojen muodossa. 

 

 

26. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Hallitus kokoustaa seuraavan kerran tiistaina 22.2. klo 16 alkaen TOAS Espantornin kerhotilassa.  

 

Aleksi Niemi poistui ajassa 14.02 

 

 

27. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 14.06 

 

 

 

 

 

___________________________________ ____________________________________ 

Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja  Tiina Laine, sihteeri 

 

 

 



___________________________________ ____________________________________ 

Matias Mena, pöytäkirjantarkastaja  Reetamari Pesonen, pöytäkirjantarkastaja 


