
ILTAKOULU RY     PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 4/2022 

Aika: Tiistai 22.2.2022 kello 16 
Paikka: TOAS Espantornin kerhotila 

Paikalla 

Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja 

Tiina Laine, sihteeri 

Eevi Kotiranta 

Eetu Niemi, saapui 16.49 

Ella-Viivi Pelkonen 

Juuni Jaatinen, poistui 18.02 

Kaisla Karvosenoja 

Matias Mena 

Milja Karjalainen, poistui 17.48 

Reetamari Pesonen  

Saara Vuorinen 

Taneli Pelkkala 

Tessa Kiviniemi 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 16.21 

 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tessa Kiviniemi ja Saara Vuorinen. 

 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 



Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa, että poistetaan kohta 14. a) Koulutuksen suunnitteluryhmän 
opiskelijajäsenten valinta ja lisätään kohdat 14. a) Kollegio ja b) Koulutuksen ohjausryhmän 
kokous. Hyväksytään ehdotukset. 

 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

On saatu vuosijuhlakutsu VOO:lta. Hallitus kiittää kutsusta ja alkaa selvittämään osallistujia. 
On saatu tervehdys Vostok ry:n hallitukselta.  

 

Kosmos Buran ry:n vuosijuhlakutsuun on vastattu. Vuosijuhlille lähtevät Kaisla Karvosenoja 
ja Tiina Laine. Indecs ry:n vuosijuhlakutsuun on vastattu. Vuosijuhlille lähtevät Eetu Niemi 
ja Reetamari Pesonen.  

 

 

6. Talous 

a) Taloustilanne 
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 21 322,30 euroa 

 

b) Laskut ja korvaukset 
Baaris Oy:lle on maksettu 360 euroa Koskikeskuksen saunatilan vuokrasta 24.2. 

 

 

7. Sähköiset päätökset 

a) Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 10.2, että varataan Koskikeskuksen saunatila 24.2. vuoden 
aloitussaunaa varten hintaan 360 euroa. Kulut katetaan saunabudjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 
 

b) Taneli Pelkkala ehdottaa 10.2, että maksetaan Nea Lundbergille 13,12 euroa pullatiistaita 
varten hankituista tarjoiluista. Hyväksytään ehdotus. 

 
c) Tiina Laine ehdottaa 14.2, että ostetaan aj-tilan minttukaakao-teemapäivystykseen 

juotavia enintään 25 eurolla. Kulut katetaan kokouskulujen ja aj-tilan budjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 

 
d) Taneli Pelkkala ehdottaa 18.2, että maksetaan Baaris Oy:lle 360 euroa Koskikeskuksen 

saunatilan vuokrasta aloitussaunaa varten. Kulut katetaan saunabudjetista. Hyväksytään 
ehdotus.  

 
e) Tiina Laine ehdottaa 21.2, että ostetaan aj-tilaan kauramaitoa enintään 10 eurolla. Kulut 

katetaan kahvin myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 

 

8. Palaute hallitukselle 



Palautelomakkeeseen on saatu kolme palautetta. Kahdessa palautteessa kysyttiin hallituksen 
tiedottamisesta esimerkiksi tapahtumista ja lippujen myynnistä. Hallitus kiittää palautteesta 
ja pahoittelee mahdollisia epäselviä tiedotustilanteita. Hallitus perustaa uuden Telegram-
ryhmän, jonka tarkoituksena on olla tiedotuskanava jäsenistölle. Pyritään jatkossa 
selkeämpään tiedotukseen. 

 

Kolmannessa palautteessa kysyttiin mahdollisuutta rave-tapahtumaan. Hallitus harkitsee 
idean toteuttamista. 

 

On saatu suullista palautetta toivoen ruotsinlaiva-simulaatiotapahtumaa keväälle. Aletaan 
selvittää tapahtuman järjestämisen mahdollisuutta. On myös saatu suullista palautetta 
toivoen opintosuunnille omia haalarimerkkejä. Pyritään toteuttamaan idea ja pyydetään 
jäsenistöltä apua haalarimerkkien suunnitteluun. 

 

 

9. Menneet tapahtumat 

a) Harkkakyykkä 8.2. 
Tapahtumaan osallistui noin 15 iltakoululaista. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut.  

 

b) Minttukaakaota ja mäenlaskua 17.2. 
Tapahtuman toteutustapaa jouduttiin muuttamaan sääolosuhteiden takia. Jäsenistöä ei 
ollut paikalla. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 

 

c) Iltakoulun retkiluistelu 21.2. 
Tapahtuma jouduttiin sääolosuhteiden vuoksi peruuttamaan.  

 

 

10. Tulevat tapahtumat 
a) Iltakoulun akateeminen luovuttaminen 24.1.–29.4. 

Akateeminen luovuttaminen on käynnissä. Suunnitellaan iltakoululaisille yhteistä 
verenluovutuskertaa viikolle 13. 

 
b) Aloitussauna 24.2. 

Tapahtumaa varten on varattu Koskikeskuksen saunatila. Tapahtuma alkaa klo 17. 
Tapahtumassa on suunnitteilla rentoa yhdessäoloa, saunomista ja pelejä. 

 
c) Kyykkä 12.3. 

Haku Iltakoulun kyykkäjoukkueeseen on avattu ja se päättyy 25.2. Muodostetaan 
kyykkäjoukkue hakuajan päätyttyä. 

 
d) Hallitussitsit 14.3. 

Hallitussitsien suunnittelu on käynnissä. Tapahtumapaikaksi on varattu Klubi57. 
Teemasta ja hinnasta saadaan lisäinfoa myöhemmin. 



 
e) St. Patrick’s Day -sitsit 16.3. 

Julkaistaan tapahtuma mahdollisimman pian ja aloitetaan lipunmyynti jäsenistölle. 
Haalarimerkkien suunnittelu ja toastmasterien etsintä on käynnissä. Jaetaan 
suunnitteluvastuuta yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. 

 
f) Kaverisitsit 25.3. 

Kaverisitsien teemaksi on päätetty sarjakuvat. Tapahtuma ja lipunmyynnin aloituspäivä 
julkaistaan pian. Tapahtuman enimmäisosallistujamääräksi on päätetty 100 henkeä. 
Haalarimerkkien suunnittelu ja toastmasterien etsintä on käynnissä. 

 
g) Yhteistapahtuma P-klubin kanssa 5.4. 

On suunniteltu yhteistapahtumaksi sitsejä. Päätetään sitsien teemaksi poliittiset esikuvat. 
Tapahtumapaikaksi on suunniteltu Heidi’s Bear Baria, jonka edustajien kanssa on 
tapaaminen 1.3. Tapahtuman enimmäisosallistujamääräksi suunnitellaan 60 henkeä. 
Tehdään yhteistyötä P-klubin kanssa tapahtuman järjestämisessä. 

 
h) Pikkulaskiainen 7.4. 

Pikkulaskiaisen lippujen varanneet saivat palauttaa lippunsa halutessaan. Liput on 
palautettu ja ne on myyty edelleen iltakoululaisille. Suunnitellaan lippujen jakamisen 
aloittamista viikolla 10. 

 
i) Wappuviikot.  

i. Wappuetkot 4.4. 
Suunnitellaan tapahtumaa Johto ry:n kanssa. Tapahtumakonseptiksi on 
suunniteltu rastikierrosta ja yhteisiä jatkoja.  

 
ii. Munajahti Mixeissä 11.4. 

Järjestetään tapahtuma yhdessä Interaktio ry:n, Patina ry:n ja SOS ry:n kanssa ja 
suunnitellaan tapahtumalle yhteisiä etkoja. On oltu yhteydessä Mixeihin 
tapahtuman järjestämisestä ja kysellään yhteistyömahdollisuuksista.  

 
iii. Wappulove 14.4. 

Tapahtuman suunnittelu on käynnissä yhdessä Staabi ry:n kanssa. 
Tapahtumapaikaksi on valittu Heidi’s Bear Bar, jonka kanssa pyritään jatkuvaan 
yhteistyöhön tapahtumakonseptia ajatellen. 

 
iv. Poikkitieteellinen beer pong-turnaus 15.4. 

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Staabi ry:n, Interaktio ry:n ja Patina ry:n 
kanssa. Tapahtuma järjestetään Messukylässä ja tapahtumapaikka on varattu. 

 
v. Trivial perseet 20.4. 

Tapahtumaa suunnitellaan yhdessä Interaktio ry:n, Biopsi ry:n ja Teema ry:n 
kanssa. Suunnitellaan P-klubin hallituksen kutsumista tapahtumaan.  

 



vi. Pornobileiden etkot 24.4. 
Tapahtuman suunnittelu on aloitettu ja se pyritään toteuttamaan yhteistyössä 
muiden ainejärjestöjen kanssa. 

 
vii. Wappusitsit 30.4. 

Tapahtuman suunnittelu on käynnissä. Tapahtuma järjestetään Messukylässä ja 
tapahtumapaikka on varattu. 
 
 

Yleisesti vapun tapahtumien suunnittelu on käynnissä ja hallitus pitää aiheesta ylimääräisen 
suunnittelupalaverin. Pyritään ottamaan vapun tapahtumien suunnittelussa avuksi myös 
perinnetyöryhmä. Vapun teemaa pohditaan. Vappumökin mahdollisuutta suunnitellaan. 
 
 
Eetu Niemi saapuu ajassa 16.49. 
 
 

11. Kulttuuri ja ympäristö 

Kulttuuri- ja ympäristökatsaus julkaistaan tällä viikolla. Maaliskuun kulttuuritapahtumaksi 
suunnitellaan vierailua kissakahvila Purnauksikseen.  

 

Pubiryöminnän suunnittelu on aloitettu ja tapahtuman päivämäärä pyritään päättämään 
mahdollisimman pian. Pubiryömintä järjestetään yhdessä Staabi ry:n kanssa. 

 

 

12. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 

a) Telegram-tiedotuslista 
On perustettu Telegram-tiedotuslista hallituksen tiedostusta varten. Listalle julkaistaan 
jäsenistölle esimerkiksi informaatiota koskien tapahtumia ja eri sektorien asioita. 

 

 

13. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 

Suunnitellaan vaihto-opiskelijoille tapahtumaksi peli-iltaa maaliskuun puoliväliin.  

 

Kansainvälisten sitsien suunnittelu on käynnissä ja tapahtuman päivämäärä pyritään 
päättämään mahdollisimman pian. Tapahtuma järjestetään yhdessä muiden ainejärjestöjen 
kanssa.  

 

Milja Karjalainen poistuu ajassa 17.48. 

 

 

14. Koulutuspolitiikka 



a) Kollegio 
Osallistuttiin vuoden toiseen kollegioon 21.2. Kollegiossa keskusteltiin muun muassa 
opintojen edistymisen tilastoista, kampuskehityksestä, etä- ja lähiopetuksesta sekä 
yliopiston tulevaisuudesta. 

 

 

b) Koulutuksen ohjausryhmän kokous 
Osallistuttiin koulutuksen ohjausryhmän kokoukseen. Kokouksessa keskusteltiin muun 
muassa opintojen edistymisen tilastoista. 
 

Pyritään tutustumaan uusiin toimijoihin koulutuspolitiikan sektorilla ja jatketaan hyvien suhteiden 
luomista ja niiden ylläpitoa henkilökuntaan. 

 

 

15. Työelämä ja alumni 

Osallistuttiin SYY:n tapaamiseen ja osallistutaan myös uuteen tapaamiseen maaliskuussa.  

 

Etänä järjestettävää työelämätapahtumaa suunnitellaan maaliskuulle. Selvitetään 
mahdollisuutta järjestää tapahtuma EU-parlamentissa.  

 

 

16. Varainhankinta 

a) Sijoittaminen 
Varainhankintatoimikunta järjestää lähiaikoina kokouksen, jossa suunnitellaan 
Iltakoulun sijoitustoimintaa. Suunnitellaan tehtäväksi syyskokouksessa sääntömuutos 
sijoitustoiminnan muuttamisesta vakituiseksi. 

 

b) Yhteistyömahdollisuudet ja niiden kartoittaminen 
Uusia kohteita yhteistyömahdollisuuksiin selvitetään ja ollaan niihin yhteydessä. 
Jäsenistön toiveiden mukaisesti on otettu yhteyttä Podme-palveluun yhteistyön tiimoilta. 
Mietitään mahdollisuutta aloittaa yhteistyötoimintaa Oatlyn kanssa.  

 

c) Haalarimerkkien tilaaminen ja myynti 
Tilataan lisää haalarimerkkejä ainejärjestötilaan niiden myyntiä varten. Selvitetään 
mahdollisuutta myydä haalarimerkkejä Kide.app-palvelussa. Pyritään aktivoimaan 
jäsenistöä haalarimerkkien suunnittelussa, erityisesti suunnitteilla olevien opintosuuntien 
haalarimerkkien suunnittelussa.  

 

Juuni Jaatinen poistuu ajassa 18.02. 

 

 

17. Valmennuskurssi 



Ilmoittautuminen Iltakoulun valmennuskurssille on avattu ja sen mainostaminen on aloitettu. 
Valmennuskurssin ajankohtaisia tietoja päivitetään Iltakoulun nettisivuille.  

 

 

18. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 

a) Kansallisten tutoreiden valinta kevät 2022 
Kansallisten tutoreiden valinta on suoritettu. Syksylle on valittu 22 kanditutoria ja 3 
maisteritutoria. 

 

b) Tutortoiminnan käynnistäminen 
Valittujen tutorien kanssa on järjestetty ensimmäinen tapaaminen. Tutorkoulutus 
järjestetään kevään aikana. Pyritään järjestämään keväällä tutorsitsit. 
 

Turvallisen tilan periaatteista pyritään keskustelemaan aiempaa enemmän jäsenistön kanssa. 
Turvallisen tilan periaatteet hankitaan painettuna ainejärjestötilan seinälle ja aiheesta tehdään 
syyskokouksessa muutos toimintasuunnitelmaan. 

 

 

19. Liikunta ja hyvinvointi 

Maaliskuun liikuntatapahtuma on suunnitteilla.  

 

Liikuntavuorot ovat käynnissä normaalisti. SportUni tarjoaa yhden kerran, jolloin koko 
jäsenistö saa osallistua salivuoroon ilman liikuntamaksun maksuvelvoitetta. Mietitään 
toteutuspäivämäärää kerralle. 

 

 

20. Marrasjuhlat 

Marrasjuhlatoimikunta järjesti viime viikolla ensimmäisen suunnittelukokouksen alustavista 
suunnitelmista marrasjuhlia varten. Seuraava kokous järjestetään viikolla 10. Valitaan 
hallituksesta vastuujäsenet mukaan aktiiviseen suunnittelutyöhön.  

 

 

21. Ainejärjestötila 

Ainejärjestötilan päivystykset aloitetaan neljännellä periodilla jälleen neljästi viikossa. Uusia 
päivystäjiä haetaan. FAIA ry järjestää teemapäivystyksen aj-tilassa 8.3. Minttukaakao-
teemapäivystys järjestetään siirretyllä päivämäärällä 10.3. Tampereen eurooppanuoret 
päivystää aj-tilassa viikolla 11. 

 

 

22. Uusien jäsenten hyväksyminen 

Jessica Ruohomäki ehdottaa, että hyväksytään yksi uusi jäsen Iltakoulu ry:n jäseneksi. 
Hyväksytään ehdotus. 



 

 

23. Kevätkokous 

Kevätkokouksen tapahtumapaikaksi on varattu Linnan auditorio K103. Kevätkokouksen 
suunnittelu on käynnissä. 

 

 

24. Puheenjohtajan tilannekatsaus 

Johtamisen ja talouden tiedekunnan ainejärjestöjen puheenjohtajien tutustuminen 
järjestetään kevään aikana. 

 

 

25. Muut esille tulevat asiat 

Hallitus virkistäytyy tänään. 

 

 

26. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Hallituksen seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 

 

 

27. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 18.38 

 

 

 

 

________________________________            ________________________________ 
Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja Tiina Laine, sihteeri 

 

 

________________________________ ________________________________ 
Tessa Kiviniemi, pöytäkirjantarkastaja Saara Vuorinen, pöytäkirjantarkastaja 


