
 ILTAKOULU RY           PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2019 

 

Paikka: Pinni A Ylävitonen 

Aika: tiistai 26.11.2019 kello 18.00 

 

Paikalla: 

Samuel Jokela, puheenjohtaja 

Juulia Hietala, sihteeri  

Lotta Ketola 

Emilia Kautto  

Elmeri Vasamies 

Arttu Rintanen poistuu 19.31 

Kiia Karvonen saapuu 18.09.  

Henna Hurskainen 

Aino Uutela 

Karoliina Vaakanainen 

Jasmin Rikkonen 

 

1. Kokouksen avaaminen  

Avataan kokous klo 18.01. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Aino Uutela ja Arttu Rintanen.   

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista.  

 

5. Ilmoitusasiat ja posti  

Managerilta tullut kutsu itsenäisyyspäiväjuhliin. Kukaan ei pääse paikalle, joten kiitetään kutsusta.  

 

6. Palaute hallitukselle 

Tullut palaute Blumesta jatkopaikkana ja tilasta, joka jaettiin muiden nuorten asiakkaiden kanssa. Jatkot 

järjestettiin Blumessa koska Iltakoululla on yhteistyösopimus heidän kanssaan. Blumelta oli varattu 

yksityistilaisuus Iltakoululle, josta oli vielä erikseen pari päivää aikaisemmin muistutettu. Paikan päällä 

saimme huomata, että yksityistilaisuutta ei ollut. He pahoittelivat ja tarjosivat kompensaationa ilmaista 

juotavaa. Blumelle on asiasta laitettu vahvaa palautetta ja myös tulevaa hallitusta kehotetaan harkitsemaan 

tarkoin tapahtumien järjestämistä Blumessa.  

 

Tullut palautetta myös syyskokouksesta ja kuinka nopeatempoisesti kokous järjestettiin, erityisesti 

hallituksen valinnan osalta. Palaute on huomioitu.  

  

Kiia saapuu 18.09.  

 

7. Sähköiset päätökset  

a) Juulia Järvenpää esittää 12.11. että maksetaan YTHS-saunalle 220 euroa haalarikastajaisista. Esitys 

hyväksyttiin.  

 

b) Juulia Hietala esittää 12.11. että maksetaan Joonatan Laineen kulukorvaus 67,81 euroa Fiksuruoan 

sillistarjoiluista. Esitys hyväksyttiin.  

 



c) Arttu Rintanen esittää 12.11. että ostetaan savukone ja litra savukonenestettä hintaan 60,98 euroa. Esitys 

hyväksyttiin.  

d) Karoliina Vaakanainen esittää 13.11. että savukonetta ei oteta sillissaunalle vedoten 

esteettömyystekijöihin ja pieneen tilaan. Esitys hyväksyttiin.  

e) Juulia Järvenpää esittää 14.11. että maksetaan Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseuran lasku 450 euroa 

Amos-klubin vuokrasta.  

f) Lotta Ketola esittää 15.11. että siirretään pikkujoulusaunan päiväksi 4.12. ja varataan saunaksi Ratinan 

sauna. Hinta on 345,01 ajalta 17-00. Esitys hyväksyttiin.  

g) Elmeri Vasamies esittää 19.11. että ostetaan Iltakoululle 35 lippua Pikkulaskiaiseen, joka kustantaa 735 

euroa. Esitys hyväksyttiin.  

h) Juulia Hietala esittää 19.11. että maksetaan Henna Hurskaiselle 52 euroa futsalsarjan 

osallistumismaksusta. Esitys hyväksyttiin.  

i) Juulia Hietala esittää 19.11. että maksetaan seuraavat korvaukset ja laskut:  

i. Saania Simille 26,32 euroa aj-tilan kupeista ja kilometrikorvauksista 

ii. Henna Hurskaiselle 18,60 euroa aj-tilan kahveista ja maidoista 

iii. Nelli Mäkelälle 32,50 euroa vuosijuhlan työntekijöiden pizzoista  

iv. Emilia Meriläiselle 3 euroa junalipusta vuosijuhlille töihin 

v. Veera Purontakaselle 3 euroa junalipusta vuosijuhlille töihin 

vi. Arttu Rintaselle savukoneesta 60,98 euroa 

vii. Juulia Järvenpäälle syyskokouksen eväistä ja sillistarjoiluista 25,45 euroa 

viii. Juulia Hietalalle 410 euroa vuosijuhlien bändistä ja silliksen pizzoista  

ix. Karoliina Vaakanaiselle 100 euroa vuosijuhlabändistä 

x. Kymppikerholle sillistilan vuokrasta 380 euroa  

xi. Beyond Awarenisille 150 euroa vuosijuhlien esiintymisen loppumaksusta ja bensoista 

xii. Otto Koivulahdelle 300 euroa vuosijuhlien kuvauksesta 

Esitys hyväksyttiin.  

j) Elmeri Vasamies esittää 20.11. että nostetaan Pikkulaskiaisten lippujen määrää 40 kappaleeseen. Liput 

kustantavat 840 euroa. Esitys hyväksyttiin.  

k) Samuel Jokela esittää 20.11. että Johto ry:n syyskokoukseen osallistuvat hänen lisäkseen Juulia Järvenpää 

ja Emilia Kautto käyttämään äänioikeutta. Esitys hyväksyttiin.  

l) Juulia Hietala esittää 21.11. että maksetaan seuraavat laskut ja korvaukset:  

i. Lounas-cateringpalvelulle Kaksi Kölviä Oy:lle 6625 euroa vuosijuhlista 

ii. Tanssikoulu Jenniinalle lavatanssiharkoista 62 euroa 

iii. Hene Oy:lle 800 euroa kuljetuksista vuosijuhlilla 

iv. Silkkipaino Tam-Foliolle 688,39 euroa collegeista 

Esitys hyväksyttiin.  

m) Arttu Rintanen esittää 21.11. että maksetaan PRH:lle 6,44 euroa rekisteriotteesta ja sääntöotteesta, että 

saadaan dokumentit rahastotilin avaamiseen. Esitys hyväksyttiin.  



8. Talous  

a) Taloustilanne  

Taloustilanne on tällä hetkellä 21 718,29 euroa.  

 

b) Laskut ja korvaukset 

Pankissa pitää käydä maksamassa cateringin lasku.  

 

Esitetään että maksetaan seuraavat laskut ja korvaukset:  

i. Vilma Lintuselle 3 euroa junalipusta vuosijuhlille töihin 

ii. Linnea Määttäselle 15 euroa Winebridgen tapahtumasta, joka oli maksettu Iltakoulun tilille 

iii. Juulia Hietalalle 16,95 euroa aj-tilan kahvipaketeista 

iv. Anni Ihalaiselle pullapäivän tarvikkeista 4,74 euroa 

v. Anni Ihalaiselle vuosijuhlapäivän kilometrikorvauksia 87,14 euroa 

vi. Emilia Kautolle 143,13 euroa seuraavien tapahtumien tarjoiluista: simaa ja tippaleipiä, 

syyskokouksen keskustelutilaisuus, sivuaineinfo ja harkkainfo 

vii. Aino Uutealle 12,55 euroa kahvista ja kauramaidosta 

viii. Karoliina Vaakanaiselle silliksen bingokynistä ja vuosijuhlabändin maksusta 113,15 euroa 

ix. Juulia Järvenpäälle 125,74 euroa silliksen ja fuksimökin tarjoiluista 

x. Mari Issakaiselle 195,97 euroa vuosijuhlakoristeista, shottilaseista ja paristoista 

xi. Henri Niemelle 5,94 euroa vuosijuhlien kilometrikorvauksista 

 

Hyväksytään esitykset.  

 

c) Rahistiimi 

Kirjanpitoa tehdään parhaillaan.  

 

d) Mobilepay 

Nimetään vasta seuraavan hallituksen jäsenet Mobilepayn lomakkeeseen, jotta ei tarvitse heti vuoden alussa 

muokata tietoja. Tämän vuoksi käyttöönotto siirtyy tammikuun alkuun.  

  

9. Syyskokouksen yhteenveto 

Syyskokous sujui pääosin hyvin, ja palautetta on tullut esimerkiksi siitä, että syyskokous koettiin hauskana ja 

lämminhenkisenä. Ongelmia tuli ajankäytön kanssa mutta tilavaraus saatiin sovittua pidemmäksi.  

 

10. Vuosijuhlat ja sillis 

Vuosijuhlat itsessään sujuivat hyvin. Jatkoilla ei ollutkaan yksityistilaisuutta kuten oli sovittu.  

 

Silliksellä bingolaput olivat virheellisiä, mutta iltama oli muuten onnistunut. Pizzat loppuivat liian aikaisin ja 

jatkossa voisi ennemmin yliarvioida pizzojen määrän.   

 

11. Koulutuspolitikka 

Emilia on ollut koulutuksenohjausryhmän kokouksessa missä päätettiin perustettavaksi kv-ohjelmille oma 

ohjausryhmä.  

 

Ke 11.12. järjestetään taas perinteiset pikkujouluglögit henkilökunnan kanssa. Henkilökunta pyysi tekemään 

iltamaan tietovisan.  

 

Viimeinen kollegio on 10.12. klo 17 eteenpäin.  

 

Huomenna laitetaan myös opiskelijalähettiläiden dioja kuntoon.  

 

12. Menneet tapahtumat 

a) Rexcu 

Risteily sujui kuulemma hyvin. 



  

b) Lavatanssiharjoitukset 20.11. 

Osallistujia oli 26 henkilöä, mutta ilmoittautuneita 40, eli maksut pitää tarkistella. Tullut paljon positiivista 

palautetta, erityisesti ohjaajaa kehuttiin.  

 

c) Lavatanssit 21.11. 

Ennakkolippuja myytiin reilu kolmesataa, ja ovelta myytiin reilut kuusikymmentä lippua kortilla. 

Käteisostoista ei ole vielä tietoa. Bändi sai paljon kehuja, mutta olisi voinut soittaa pidempäänkin. Jatkossa 

bändi voisi aloittaa myös hieman myöhemmin.  

 

Voitto jaetaan Iltakoulun ja Biopsin kesken. Voittoa tulee Iltakoululle noin 365 euroa (lisäksi käteismyynnit).  

 

d) Alumnipaaneli 25.11. 

Paneeli sujui hyvin, tosin yksi alumneista oli perunut kaksi tuntia aikaisemmin. Tapahtumassa oli noin 40 

osallistujaa ja jatkoille Telakalle lähti noin 20 henkeä.  

 

e) Harkkainfo 19.11.  

Info sujui hyvin ja osallistujia oli vajaa 30. Harkkojen esittelijöinä oli kuusi henkilöä.  

 

13. Tulevat tapahtumat  

a) Yhteissitsit 28.11. 

Iltakoululla on rahavastuu. Järjestelyt ovat muutoin hoidossa.  

 

b) Pikkujoulusauna 4.12. 

Ratinan sauna on varattu klo 17-00 ja tapahtuma itsessään on 17.30-23. Pukkina toimii Pauli Haahti, joka 

jakaa lahjoja. Tarjoillaan muun muassa tapahtumista jääneitä viinoja.  

 

c) HVK. 12.12. 

Mökki on löytynyt ja vuokrataan se, mikäli saadaan 340 euron hintaan. Koska mökki on kallis, ruoat juomat 

ja matkat maksetaan itse, jos se osallistujille sopii.  

  

d) Kv-sitsit 

Sitsit järjestetään 10.12. Lippuja on ostettu 62 kpl, kiintiö on 90 kpl. Elmeri ja Henna menevät 

henkilökunnaksi.  

 

Kokoustauko 19.14-19.18.  

  

14. Ainejärjestötila  

Suljetaan ainejärjestötila vasta 11.12. ja järjestetään suursiivous edelleen 12.2.  

 

Juulia ehdottaa, että käydään kysymässä Pinni Cafelta, jos olisi mahdollista pesettää aj-kupit ravintolan 

astianpesukoneessa.   

 

Kysytään myös, jos suursiivouksen yhteydessä osan tavaroista voisi viedä henkilökunnan varastoon.  

 

15. Liikunta  

a) Joulukuun liikuntakokeilu 

Viimeisenä liikuntakokeiluna on ilmajoogaa maanantaina 2.12. klo 15.15-16.15. Lentävässä matossa. 

Paikkoja on vielä kaksi jäljellä.  

 

b) Kyykän MM 2020 

Joukkuelippu nyt ostettu ja välitetty tulevalle liikuntavastaavalle.   

  

16. Yhdenvertaisuus ja tutor  

Tutoroinnin palautekysely on laitettu fukseille.  



 

17. Varainhankinta  

Collegeita on maksettu ja noudettu. Arttu Rintanen noudattaa syyskokouksen päätöstä sijoitustoiminnasta ja 

avaa arvo-osuustilin Nordnettiin Iltakoulu ry:lle.  

 

18. Valmennuskurssi   

Aiempien vuosien opettaja ei pääse tänä vuonna valmennuskurssin opettajaksi. Alumniryhmään on laitettu 

rekrytointiviesti.  

 

Arttu poistuu 19.31.  

 

19. Työelämä ja alumni  

Selvisi, että Iltakoulun alumniryhmä on ollut piilotettu ryhmä Facebookissa. Ryhmää hallinnoivat edelleen 

Markus Rahja ja Roope Tukia. Heihin pitää ottaa yhteyttä, että siirretään oikeudet tulevalle 

työelämävastaavalle ja ryhmän muuttamisesta julkiseksi suljetuksi ryhmäksi.  

  

20. Kulttuuri   

Viimeinen kulttuuritapahtuma tulee joulukuun alkuun, joka on vierailu vakoilumuseoon. Alustava 

päivämäärä on maanantai 9.12.  

 

21. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys  

Kv-tutoreita löytyi yhteensä 24 joista 11 on iltakoululaisia.  

 

22. Viestintä   

Lukukausipalaute yritetään saada tällä viikolla ulos. Palaute käydään HVK:ssa läpi.  

 

23. Puheenjohtajan tilannekatsaus 

Johto ry:n ja sen alaisten järjestöjen puheenjohtajat ovat laittaneet viestiä valmistuneiden sähköposteista 

TREY:lle. Opintokoordinaattoriin, joka pyysi syyskokouksen läsnäolijalistoja pakollisen kurssin vuoksi on 

otettu yhteyttä. Hän ei ole vastannut viesteihin tai soittopyyntöihin.    

  

24. Muut esille tulevat asiat   

Viedään Johto ry:lle vuosijuhlalahjaksi tuttipullossa kekkosta sekä onnittelukortti 8-vuotiaalle.  

 

25. Seuraavan kokouksen ajankohta   

Seuraava kokous on keskiviikkona 11.12. klo 17 alustavasti Passionissa.    

  

26. Kokouksen päättäminen  

Päätetään kokous klo 20.00.   

  

  

 

 

 

 
                               

Samuel Jokela, puheenjohtaja   Juulia Hietala, sihteeri 

 

 

                                   



Aino Uutela, pöytäkirjantarkastaja  Arttu Rintanen, pöytäkirjantarkastaja 

 


