ILTAKOULU RY
PÖYTÄKIRJA
HALLITUKSEN KOKOUS 7/2021
Aika: Perjantai 9.4. klo 12
Paikka: Zoom-palvelu
Etäyhteys:
https://tuni.zoom.us/j/62404521042?pwd=WlI4dnQxZWVhLzkyYVp2Y2lRSWVPQT09
Paikalla:
Cecilia Ingman, puheenjohtaja
Juho Lankinen, sihteeri
Oskari Portaankorva
Matias Mena
Jenna Krakau
Eevi Kotiranta
Ella-Viivi Pelkonen
Eetu Niemi
Mea Vähä-Jaakkola
Katariina Partanen
Ami Lehtinen
Henriina Rantala saapui 12.11
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:
Emmi Juolahti poistui 13.59.
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 12.02.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Oskari Portaankorva ja Ella-Viivi
Pelkonen.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Jenna Krakau ehdottaa, että lisätään esityslistan kohtaan 10. Tulevat tapahtumat
kohta i. Pulinaa politiikasta ja opinnoista.
Matias Mena ehdottaa, että lisätään esityslistan kohtaan 17. Tutorointi ja
yhdenvertaisuus kohta a. Fuksisauna ja kohta b. Fuksimökki.
Hyväksytään ehdotukset.
5. Ilmoitusasiat ja posti
Kokouksessa paikalla Iltakoulun järjestökummi TREY:ltä Emmi Juolahti. Hiski
Haukkala laittanut viestiä liittyen opiskelijaedustajien hankkimiseen. Edustajia
tarvitaan kertomaan politiikan tutkimuksen opinnoista johonkin tamperelaiseen
lukioon. Vierailu tapahtuisi syksyllä. Selvitetään halukkaita opiskelijaedustajia.
Kosmos Buranille välitetty kiitokset kutsusta vuosijuhlille. Hallituksen jäseniä ei
pääse osallistumaan juhlaan.

Henriina Rantala saapuu 12.11.
6. Talous
a. Taloustilanne
Iltakoulun tilillä on 20 128,96 euroa.
b. Laskut ja korvaukset
Ei uusia laskuja tai korvauksia.
7. Sähköiset päätökset
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 7.4. että maksetaan Oskari Portaankorvalle 57,19 €
Challenge accepted-tapahtumaan 24.9.2020 ostetuista tarjoiluista. Hyväksytään
ehdotus.
Jenna Krakau ehdottaa 8.4. että hankitaan 15 € lahjakortti arvottavaksi
lukuvuosipalautteeseen vastanneiden kesken. Hyväksytään ehdotus.
8. Palaute hallitukselle
Viestinnästä on tullut palautetta, että Instagramissa voisi näkyä enemmän ihmisiä.
Huomioidaan tämä vastaisuudessa.
Ajatushautomoita on toivottu puhumaan työelämätapahtumaan. Huomioidaan
toive tulevia tapahtumia suunniteltaessa.
Hallitus kiittää palautteesta.
9. Menneet tapahtumat
a. Valtio-opin keskustelutilaisuus: Mediavälitteisen vaikuttamisen murros
ja tulevaisuudenkuvat 29.3.
Kyseessä oli ensimmäinen valtio-opin keskustelutilaisuus. Puhujana
toimi Hannu-Pekka Ikäheimo. Tapahtumaan osallistui enimmillään 18
henkilöä. Tilaisuuksia on yhteensä viisi. Tapahtuma oli yleisesti
onnistunut.
b. Iltakoulun etäjooga 29.3.
Tapahtuma sujui hyvin ja se koettiin rentouttavaksi ja rauhoittavaksi.
Osallistujia oli 8. Tapahtuma kesti noin tunnin ja oli yleisesti onnistunut.
c. Viiniä sohvalla 31.3.
Tapahtuma sujui hyvin. Osallistujia oli 23. Tapahtuman lopussa tehdyssä
palauteosiossa saatiin positiivista palautetta. Tapahtuma oli yleisesti
onnistunut.
10. Tulevat tapahtumat
a. Valtio-opin keskustelutilaisuudet 29.3.–16.4.
Tapahtumia tulossa vielä kolme. Seuraava tilaisuus ensi maanantaina
12.4. jolloin aiheena valtapuolueiden kannatuksen heikkeneminen LänsiEuroopassa ja puhujana Heikki Paloheimo.
b. Hiski Haukkala: Maailmanpolitiikan karkkipäivä 9.4.
Seuraava tapahtuma on tänään klo 15. Vieraana tällä kertaa on
suurlähettiläs Lars Backström. Tapahtumaa on mainostettu jäsenistölle.

c. Etäexcu Suojelupoliisiin 13.4.
Tekniikkaa testattu eilen. Tapahtumaan tehdään ilmoittautumislomake,
jotta osallistumista voidaan hallita. Supo toivonut, että linkkiä ei julkaista
avoimesti, vaan se lähetetään sähköpostilla lomakkeella ilmoittautuneille.
Tapahtuma järjestetään klo 13.
d. Vappuviikot
i. Poikkitieteellinen beer pong.
Tapahtuman suunnittelu on valmis. Ilmoittautuminen päättyy
tänään. MAGS järjestää samaan aikaan livelähetyksen
Twitchissä, jossa soitetaan musiikkia.
ii. Speedfriending.
Ilmoittautuminen on käynnissä. Tapahtumaan toistaiseksi
ilmoittautunut Iltakoulusta yksi henkilö. Tapahtumaa
markkinoidaan lisää.
iii. Kansainvälinen peli-ilta.
Facebook-event on luotu ja sitä on mainostettu. Testataan
pelisivustoja tapahtumaa varten. Järjestäminen etenee
suunnitellusti.
iv. Iltakoulun kaljajahti.
Facebook-event on julkaistu. Ilmoittautuminen alkaa ensiviikon
torstaina 15.4. Rasteille on hankittu pitäjät ja he suunnittelevat
rastien sisällön itse.
v. Darra-aamiainen.
Facebook-event on ulkona. Tapahtuma järjestetään 23.4. klo
9.30–11.00. Tapahtuman tarkempi runko on vielä suunnitteilla.
vi. Simaa ja tippaleipiä. 27.4. klo 14–16.
Tarkoituksena käydä läpi lukuvuosipalautetta ja keskustella siitä.
Facebook-event julkaistu. Tapio Juntusen kanssa keskusteltu
myös rennommasta ohjelmasta tapahtumaan. Henkilökunnalle ja
opiskelijoille laitetaan pdf-kutsu. Pohditaan palkintoa vuoden
opettajalle.
vii. Etärastikierros. 28.4. klo 18.
Tapahtumaan hankitaan lisää rastien pitäjiä. Kysytään ainakin
MAGSia, TENiä ja TREYtä. Tapahtuman järjestäminen etenee.
viii. Etäsitsit.
Facebook-event julkaistaan maanantaina. Ilmoittautuminen
alkaisi heti, jotta ehditään hankkia sitsikassit osallistujille.
Etsitään sitseille toastmastereita. Pohditaan sitsikassien sisältöä.
Ilmoittautumista mainostetaan aktiivisesti someissa.
ix. Sometempaus 1.5.
Jatketaan tapahtuman konseptin ideoimista.

Vappupassi on sisällöltään valmis ja se julkaistaan, kun kaikki tapahtumat on
julkaistu. Passi tulee olemaan saatavilla Forms-lomakkeena tai tulostettavana
pdf-tiedostona.
e. Simahengailu SYY-Tampereen kanssa. 21.4. klo 18 zoomissa.
Facebook-event julkaistu. Puhumaan tulossa Arttu Rintanen, Jarkko
Oksanen ja Yeti Kakko Iltakoulusta, sekä SYY:n edustaja. Valmistellaan
kysymyksiä panelisteille. Osallistujat voivat käydä ennen tapahtumaa
ostamassa simaa ja munkkeja 5 eurolla SYY:n tarjoamana.
f.

Kuntavaalipaneeli Johto ry:n kanssa 4.5.
Puolueille laitettu viestit ja muutama on jo vahvistanut osallistumisensa
ja edustajansa. Muille puolueille laitetaan vielä viestiä. Facebook-event
tulossa. Järjestäminen etenee hyvin. Hankitaan jäsenistöltä kysymyksiä
panelisteille.

g. IK keskustelee: yhteiset pelisäännöt
Tapahtuman järjestäminen menee toukokuulle.
h. IK keskustelee: kehy
Lomake kysymyksille julkaistu Iltakoulu keskustelee-ryhmään.
Iltakoulun jäsenet Tansaniassa ja Pamojan edustaja sopivat keskenään
tapaamisen ajankohdasta, mutta tapahtuma järjestetään toukokuun
aikana.
i.

Pulinaa politiikasta ja opinnoista
Seuraava tapaaminen viikolla 16. Järjestämisen ajankohdassa pyritään
huomioimaan kurssien aikataulut, jotta massaluentoja ei osuisi samaan
aikaan ja näin ollen rajoittaisi osallistujamäärää. Selvitetään toiveita
keskusteluaiheista.

11. Viestintä ja sosiaalipolitiikka
Nettisivut ovat olleet kaatuneena monta päivää, mutta ne on nyt saatu korjattua.
Sivut korjataan alkuperäiseen kuntoonsa viikonlopun aikana. Palaute ihmisten
lisäämisestä Instagram kuviin otettu huomioon. Sosiaalipolitiikasta ei uutta
tiedotettavaa.
12. Kulttuuri ja ympäristö
Tapahtumia on tulossa ja toimintaa on runsaasti. TEN:in kanssa järjestettävän
Euroviisutapahtuman päivämäärä on saatu varmistettua ja se on 22.5. TREY:n
ympäristötyöryhmän projektit ovat käynnistyneet.
13. Varainhankinta
a. Yhteistyömahdollisuudet
Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia baarien ja ravintoloiden kanssa.
Tarkkaillaan pandemiatilanteen kehittymistä kesän aikana.
b. Haalarimerkkien tilaaminen ja myyminen

Haalarimerkeistä on alustava tilaus tehty ja ne saapuvat todennäköisesti
huhtikuun aikana. Vapun haalarimerkistä saadaan viikon sisään malli,
jonka jälkeen päätetään tilauksesta.
c. Haalarimainokset
Puolueille lähetetty viestejä mainospaikoista. Laitetaan viestiä myös eipoliittisille ”oman alan” järjestöille.
14. Valmennuskurssi
Kurssille on ilmoittautunut 20 ja materiaalipaketin on tilannut 3.
Ennakkomateriaali on lähetetty kaikille, jotka ovat maksaneet vähintään
varausmaksun. Kurssin järjestäminen etenee.
15. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
KV-tutorhaku sulkeutuu sunnuntaina. Hakemuksia on saatu nyt yhteensä 4. KVkollegioon liittyen kokoustettu.
16. Työelämä ja alumni
Otetaan yhteyttä meppeihin ulkomaan excun tiimoilta. P-Klubin kanssa
työelämätapahtumaan palataan asiaan syksyllä. Tapahtuma olisi lähtökohtaisesti
webinaari.
17. Tutorointi ja yhdenvertaisuus
Tutorkokous viime viikolla. Kokouksessa hahmoteltiin fuksiviikkojen
tapahtumakalenteri ja työn alle otettiin tilojen varaamista vaativat tapahtumat.
a. Fuksisauna
Tapahtumaan pyritään varaamaan edellisten vuosien tapaan Amos-klubi,
koska se on todettu hyväksi tilaksi tapahtumalle. Selvitetään varaamisen
hinnasto.
b. Fuksimökki
Tutorit kannattavat yön yli olevaa fuksimökkiä. Vaihtoehdoiksi on
mietitty Palokärkeä ja Antaverkkaa. Käydään keskustelua fuksimökin
konseptista ja etenkin yöpymisestä.
Matias Mena ehdottaa periaatepäätöstä, että fuksimökillä ollaan yön yli.
Äänestetään ehdotuksesta. Äänet jakautuivat seuraavasti: Jaa (5), Ei (6),
Tyhjä (1), Poissa (1). Ei hyväksytä ehdotusta.
Päätetään alustavaksi fuksimökin paikaksi Palokärki, ja selvitetään sen
saatavuus ja hinta.
Emmi Juolahti poistuu ajassa 13.59.
Pidetään kokoustauko ajassa 14.18.
Jatketaan kokousta ajassa 14.25.
18. Liikunta ja hyvinvointi
Ideoidaan mahdollista hyvinvointitapahtumaa vapun jälkeiselle viikolle.
19. Koulutuspolitiikka
a. Opintojaksopalautejärjestelmä ja opintohallinnon opiskelijaviestintä

Opiskelijaviestinnän resurssien lisäämisen kannanoton luonnos on
toimitettu hallitukselle kommentoitavaksi. Laaditaan kirjallinen palaute
luonnoksesta.
b. Lukuvuosipalaute 2020–2021
Lukuvuosipalaute on lähetetty jäsenistölle ja julkaistu Facebookissa.
Vastaajien lisäämiseksi palautteessa on mahdollisuus osallistua 15 €
lahjakortin arvontaan.
Globaalikasvatuksen työpajoista vastataan, että Iltakoulu ei ryhdy
koordinoimaan tapahtuman järjestämistä. Halloped-haku on auki.
20. Vuosijuhlat
Kolmas vuosijuhlapalaveri pidettiin 7.4. Palaverissa keskusteltiin alustavasta
budjetista. Syksyn koronaodote näyttää optimistiselta. Tapahtumaan on saatu
ensimmäinen sponsori. Sillispaikaksi suunniteltu Amos-klubia.
21. Ainejärjestötila
Ei uutta tiedotettavaa.
22. Ylimääräinen yhdistyksen kokous
Pidetään kokous 18.5. klo 17 alkaen. PRH on antanut lisäaikaa muutoksille.
Sovitaan tapaaminen jäsenrekisteritoimihenkilön kanssa muutosehdotuksista
jäsenrekisteriohjeeseen.
23. Puheenjohtajan tilannekatsaus
Kokousbriiffejä tullut hyvin Slackiin. Sisäisessä viestinnässä on tapahtunut
parannusta. Myös kokouksissa keskustellaan aktiivisemmin. Kerätään jossain
vaiheessa kevättä sisäistä palautetta toiminnasta.
24. Muut esille tulevat asiat
Hallitus virkistäytyy tiistaina.
25. Seuraavan kokouksen ajankohta
Hallitus kokoustaa seuraavan kerran maanantaina 19.4. klo 14 alkaen.
26. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 14.47.

Cecilia Ingman, puheenjohtaja

Juho Lankinen, sihteeri

Oskari Portaankorva,
pöytäkirjantarkastaja

Ella-Viivi Pelkonen,
pöytäkirjantarkastaja

