ILTAKOULU RY
PÖYTÄKIRJA
HALLITUKSEN KOKOUS 8/2021
Aika: Maanantai 19.4. klo 14
Paikka: Zoom-palvelu
Etäyhteys: https://tuni.zoom.us/j/68629805384?pwd=ck1rWEFER1hzblhuenZqa1NFa25oQT09
Paikalla:
Cecilia Ingman, puheenjohtaja
Juho Lankinen, sihteeri
Oskari Portaankorva
Matias Mena
Jenna Krakau
Eevi Kotiranta
Eetu Niemi
Mea Vähä-Jaakkola
Ami Lehtinen
Jessica Ruohomäki saapui 15.12.
Puhe- ja läsnäolo-oikeus:
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 14.04.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ami Lehtinen ja Eevi Kotiranta.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään kokouksen esityslista sellaisenaan.
5. Ilmoitusasiat ja posti
Ei uutta ilmoitettavaa tai postia.
6. Talous
a. Taloustilanne
Iltakoulun tilillä on 21 447,77 €.
b. Laskut ja korvaukset
Ei uusia laskuja tai korvauksia.
Valtiotieteelliselle yhdistykselle lähetetty lasku yhteistyösopimuksesta vuosijuhlille.
7. Sähköiset päätökset
Eevi Kotiranta ehdottaa 12.4. että varataan sillistilaksi Amos-klubi 14.11.2021 klo 12–22. Varaus
maksaa 320 €. Hyväksytään ehdotus

Oskari Portaankorva ehdottaa 13.4. että tilataan esimerkkikuvan mukaisia vapun haalarimerkkejä
100kpl hintaan 1,26 €/kpl. Hyväksytään ehdotus.
Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 16.4. että maksetaan Jessica Ruohomäelle 41,74 € Iltakoulu ry:n
nettisivujen ylläpidosta. Hyväksytään ehdotus.
Oskari Portaankorva ehdottaa 16.4. että käytetään 15,75 € alkuvuoden haalarimerkkitilausten
postittamisen postimerkkeihin. Hyväksytään ehdotus.
Oskari Portaankorva ehdottaa 16.4. että tilataan seuraavia haalarimerkkejä Slackissa ilmoitetuin
hinnoin ja määrin. Rahat menevät varainhankintabudjetista ja ne käytetään haalarimerkkimyynnin
mahdollistamiseksi. Hyväksytään ehdotus.
Henriina Rantala ehdottaa 16.4. että tilataan yhdessä Staabin ja Boomin kanssa tapahtumaan
Speedfriending haalarimerkkejä 40kpl kappalehintaan 1,26 € + postikulut 4,30 €. Tilauksen
yhteisarvo on siis 67,30 €. Rahat käytetään tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus.
Henriina Rantala ehdottaa 18.4. että maksetaan Interaktiolle 7,50 € poikkitieteellisen Beerpongturnauksen palkinnoista. Rahat käytetään tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus.
8. Palaute hallitukselle
Palautelomakkeelle on tullut palautetta, että poikkitieteellisessä Beer pong-turnauksessa joillain
osallistujilla on ollut liian lyhyt heittoetäisyys, sekä että etäisyyteen ja pöydän korkeuteen tulisi
kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. Tapahtuman osallistumisen ohjeet ja säännöt on annettu
kaikille osallistujille, ja ongelmatilanteissa suositellaan otettavan yhteyttä tapahtuman
tukihenkilöihin.
Suullinen palaute:
Poikkitieteellinen Beer pong-tapahtuma on saanut runsaasti positiivista palautetta.
Hallitus kiittää palautteesta.
9. Menneet tapahtumat
a. Hiski Haukkala: Maailmanpolitiikan karkkipäivä 9.4.
Tapahtumaan osallistui enimmillään n. 30 henkilöä. Vieraana oli suurlähettiläs Lars
Backström. Pienistä teknisistä ongelmista huolimatta tapahtumaan oltiin tyytyväisiä ja se
oli yleisesti ottaen onnistunut.
b. Valtio-opin keskustelutilaisuudet: Miksi valtavirtapuolueiden kannatus Länsi-Euroopassa
heikkenee? 12.4.
Puhujana tapahtumassa toimi valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo.
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut.
c. Etäexcu Suojelupoliisiin 13.4.
Tapahtuma kesti noin tunnin. Osallistujia oli parhaimmillaan 50 ja tapahtumaan oltiin
tyytyväisiä. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut.
d. Poikkitieteellinen BeerPong 16.4

Joukkueita oli yhteensä 39 ja jokaisessa joukkueessa oli n. 3–6 jäsentä. Hetkittäisistä
teknisistä ongelmista huolimatta tapahtuma sujui erittäin hyvin ja oli yleisesti onnistunut.
10. Tulevat tapahtumat
a. Valtio-opin keskustelutilaisuudet 29.3.–26.4.
Viimeisen tilaisuuden Facebook-event on julkaistu. Tapahtuma järjestetään maanantaina
26.4. klo 13 alkaen. Aiheena on miten EU:ta tulisi kehittää. Puhujana tapahtumassa Sitran
yliasiamies Jyrki Katainen.
b. Vappuviikot
i. Speedfriending 19.4.
Tapahtuma on tänään. Iltakoululaisia on
osallistumassa 6. Tapahtumaan on hankittu
haalarimerkki.
ii. Kv-peli-ilta 20.4.
Tapahtuma järjestetään huomenna. Pelialustaa on
testattu tapahtumaa varten ja järjestelyt ovat
valmiina. Ennakko-ilmoittautumista ei ole.
iii. Kaljasuunnistus 22.4.
Viesti osallistujille lähetetään tänään. Kartta
toimitetaan lähempänä tapahtumaa. Rastien
suunnittelu on käynnissä.
iv. Festariaamiainen 23.4.
Tapahtuman tarkempi ohjelma on työn alla.
Markkinointia jatketaan.
v. Simaa ja tippaleipiä 27.4.
Pohditaan aineetonta lahjaa palkinnoksi vuoden opettajalle, joka julkistetaan
tapahtumassa. Suunnitellaan tapahtumaan myös vappuvisailua Kahootilla.
vi. Etärastikierros 28.4.
Rastien pitäjät on hankittu. Tapahtuman ilmoittautuminen on täynnä.
Ilmoittautuneita joukkueita on 6.
vii. Vappusitsit 30.4.
Ilmoittautuneita on 62. Keskustellaan toastmastereiden kanssa tapahtuman
sisällöstä. Hankitaan sitsikassien tarvikkeet. Ohjeistus sitsikassien noudosta
julkaistaan myöhemmin.
viii. Sometempaus 1.5.
Tarkempaa sisältöä pohditaan mutta perusideana on, että jaetaan kuvia, joihin
merkitään Iltakoulu. Kuvia jaetaan Iltakoulun Instagram-tilillä.
c. Pulinaa politiikasta ja opinnoista 20.4.
Tapahtuma järjestetään huomenna klo 15. Tapio Raunio vetää ohjelman. Erityisesti
fukseja on toivottu myös osallistumaan.

d. Simahengailua SYY Tampereen kanssa 21.4.
Tapahtuma järjestetään klo 18 alkaen Zoomissa. Puhumassa on neljä panelistia.
Osallistujat voivat ostaa viidellä eurolla simaa ja munkkeja tapahtumaan SYY:n
tarjoamana.
e. Kuntavaalipaneeli Johto ry:n kanssa 4.5.
Tapahtuman Facebook-event on saatu julkaistua. Panelisteja on neljästä eri puolueesta.
Suunnitteilla kerätä kysymyksiä Instagramin kautta jäsenistöltä. Tapahtuman tarkempi
runko on työn alla.
f.

Maailmanpolitiikan karkkipäivä 14.5.
Vieraaksi tulossa Saksan suurlähettiläs Konrad Arz von Straussenburg. Hiski Haukkala on
toivonut Iltakoululta ideoita puheenaiheiksi.

g. Euroviisukatsomo TEN:in kanssa 22.5.
Tapahtuman suunnittelu etenee.
h. IK keskustelee: yhteiset pelisäännöt
Siirretään tapahtuma syksylle, jolloin se voitaisiin mahdollisesti järjestää fyysisesti.
Alustava päivämäärä on 22.9. Tapahtuman pohjalta ehdittäisiin luonnostella esitys
syyskokoukseen, jos sellaiselle todetaan olevan aihetta.
i.

IK keskustelee: kehy
Tapahtuma järjestetään keskiviikkona 5.5. Facebook-event tulossa. Keskustelu käydään
pääosin suomeksi.

Jessica Ruohomäki saapuu 15.12
11. Liikunta ja hyvinvointi
Hyvinvointitapahtuma järjestetään 3.5. klo 18. Tarkempaa ohjelmaa suunnitellaan.
12. Viestintä ja sosiaalipolitiikka
Jaetaan Nyytin materiaaleja Instagramissa huomenna opiskelijoiden mielenterveyspäiväkampanjaan liittyen. Suunnitellaan kesän harkkaesittelyjä. Sosiaalipolitiikan tiedotuslistan
ongelmaa selvitetään.
13. Kulttuuri ja ympäristö
Perinnetyöryhmä on aktivoitu. Työryhmä kerää perinteitä, joiden ylläpitämistä voidaan arvioida ja
jatkaa, kun palataan normaaliin korona-ajasta.
14. Koulutuspolitiikka
a. Opintojaksopalautejärjestelmä ja opintohallinnon opiskelijaviestintä
Kannanotot etenevät ja TREY:ltä on tullut täydennysehdotuksia
opiskelijaviestinnän kannanottoon. Opettajat ovat ottaneet myös
palautejärjestelmään.

etenkin
kantaa

b. Lukuvuosipalaute 2020–2021
Lukuvuosipalautteeseen voi vastata vielä 22.4. asti. Vastauksia tullut tähän mennessä 22.
Huomenna myös huhtikuun kollegio ja kupillinen kopoa-tapahtuma.
15. Tutorointi ja yhdenvertaisuus

Amos-klubi on alustavasti varattu 21.8. fuksisaunaa varten. Palokärkeen otetaan yhteyttä tällä
viikolla fuksimökistä.
Matias Mena ehdottaa, että budjetoidaan 21.8. Amos-klubin varaukseen 420 euroa saunabudjetista
fuksien ryhmäyttämistoimintaa varten. Hyväksytään ehdotus.
Tutortapaaminen suunnitteilla tälle viikolle. Selvitetään fuksimökin bussikyydit.
16. Varainhankinta
a. Yhteistyömahdollisuudet
Heidi´s Bier Barin jäsenyys valmisteltu ja kyselyjä on jo tullut fuksiviikkojen
aikatauluista, sekä mainostamista jäsenille. Ilmoitetaan että asiaan palataan kun
fuksiviikkojen aikataulu on valmis ja koronatilanne on parempi.
b. Haalarimerkkien tilaaminen ja myyminen
Merkit on tilattu ja ne ovat matkalla. Merkit laitetaan myyntiin heti kun ne saapuvat.
c. Haalarimainokset
Puolueille laitettu viestiä ja osa paikoista on jo alustavasti myyty. Tampereen vihreät
nuoret ja demarinuoret ostaneet paikat. Hene ja SYY ovat myös ostaneet paikat haalareista.
17. Valmennuskurssi
Ilmoittautuneita 21 materiaalipaketin tilanneita 5. Kaikki ovat maksaneet vähintään varausmaksun
ja materiaalipaketti on lähetetty. Lähetetään kysely kurssilaisille toiveista opetuksen suhteen.
18. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
KV-tutorhaku päättyi noin viikko sitten. KV-tutoreita valittiin yhteensä 4. Yliopisto päättää
keskiviikkona kokouksessaan otetaanko vaihto-opiskelijoita syksylle.
19. Työelämä ja alumni
a. Ulkomaan excursio
Ajankohdan selvittäminen on
käynnissä.

20. Vuosijuhlat
Ei uutta tiedotettavaa. Järjestäminen etenee.
21. Ainejärjestötila
Ei uutta tiedotettavaa.
22. Ylimääräinen yhdistyksen kokous
Siirretään kokous alkamaan klo 18. Kokouskutsu lähetetään 4.5. Sovitaan tapaaminen
jäsenrekisteritoimihenkilön kanssa.
23. Puheenjohtajan tilannekatsaus
Viime viikolla TREY:n puheenjohtajapäivä. Huomenna on kollegio. Perjantaina Johdon
puheenjohtajien tapaaminen. Kerätään sisäistä palautetta vapun jälkeen. Palautteet käsitellään
henkilökohtaisissa keskusteluissa, pois lukien puheenjohtajien palautteet, jotka käsitellään
yhteisesti.
24. Muut esille tulevat asiat

Suunnitteilla hallitusten yhteistyötapahtuma syksylle Lexican kanssa, jossa testataan Lexican
kehittelemää peliä. Myöhemmin pelistä voisi mahdollisesti järjestää myös poikkitieteellisen
tapahtuman.
25. Seuraavan kokouksen ajankohta
Hallitus kokoustaa seuraavan kerran tiistaina 4.5. klo 10 alkaen.
26. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 16.01.

Cecilia Ingman, puheenjohtaja

Juho Lankinen, sihteeri

Ami Lehtinen, pöytäkirjantarkastaja

Eevi Kotiranta, pöytäkirjantarkastaja

