
ILTAKOULU RY     PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 12/2022 

Aika: Torstai 15.9.2022 kello 9.30  
Paikka: Ylävitonen 

Paikalla: 
Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja  
Eevi Kotiranta, sihteeri 
Elias Nolte  
Juuni Jaatinen  
Kaisla Karvosenoja 
Milja Karjalainen  
Reetamari Pesonen, saapui 10.29 
Saara Vuorinen  
Taneli Pelkkala 

 

1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous ajassa 9.36. 

 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Juuni Jaatinen ja Taneli Pelkkala.  

 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Milja Karjalainen ehdottaa, että lisätään kohtaan 10. Tulevat tapahtumat kohta j) 
Lavatanssibileet 17.11. Eevi Kotiranta ehdottaa, että lisätään kohtaan 10. Kohta b) 
Avajaisseminaari 22.9. Hyväksytään ehdotukset. 

 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Staabilta saapunut vuosijuhlakutsu. Selvitellään hallituksesta osallistujia vuosijuhlille. 

 

 

6. Talous 



a) Taloustilanne 
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 27 220,48 euroa. 
 

b) Laskut ja korvaukset 
Ei uusia laskuja eikä korvauksia. 
 
 

7. Sähköiset päätökset 

a) Kaisla Karvosenoja ehdottaa 5.9, että tilataan Merkilliseltä 100 kappaletta hiiriviikkojen 
haalarimerkkejä aiemmin ehdotetun 60 kappaleen sijaan hintaan 126,00 euroa sekä 200 
kappaletta Bääminisderi-merkkejä hintaan 180,00 euroa. Kulut katetaan merkkien 
myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 

b) Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 7.9, että ostetaan korkeintaan 20 eurolla tarjoiltavia 
Johtajuussymposiumia varten Iltakoulun pisteelle. Kulut katetaan tapahtumabudjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 

 
c) Taneli Pelkkala ehdottaa 10.9, että maksetaan Boomi ry:lle 800,00 euroa KiskoFest-

lippujen hankinnasta. Kulut menevät tapahtumabudjetista ja katetaan lipynmyynnillä. 
Hyväksytään ehdotus. 

 
d) Taneli Pelkkala ehdottaa 10.9, että hyvitetään Ella-Viivi Pelkoselle 13,94 euroa 

Johtajuussymposiumin tarjottavien hankinnasta. Kulut menevät tapahtumabudjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 

 
e) Taneli Pelkkala ehdottaa 10.9, että maksetaan MobilePay:lle 21,96 euron edestä 

palvelumaksuja touko-heinäkuun ajalta. Kulut katetaan rahoitusbudjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 

 
f) Jessica Ruohomäki ehdottaa 12.9, että ostetaan 80 lippua Hämeenkadun approille hintaan 

24,00 euroa kappaleelta eli yhteensä 1920,00 euroa. Kulut katetaan tapahtumabudjetista 
ja lipunmyynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 
g) Juuni Jaatinen ehdottaa 12.9, että vuokrataan kaksi 60-paikkaista bussia 4.10. 

järjestettävälle Bussirundille yhteishintaan 660,00 euroa. Kulut menevät 
kulttuuribudjetista ja katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 

 

 

 

8. Palaute hallitukselle 

Ei uusia palautteita palautelomakkeessa. Muistutetaan tehtävien tasaisesta jakautumisesta 
hallituksen kesken, sekä toisten auttamisesta mahdollisuuksien mukaan. 

 

 



9. Menneet tapahtumat 

a) Fuksiviikot 

i. Johtajuussymposium 7.9. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Iltakoulu myi haalarimerkkejä ja jakoi karkkia.  

 
ii. Fuksimökki 8.9. 

Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Kaikki paikat myytiin mökille. Tikkataulu ja airo 
 hajosivat, mutta tästä ei koitunut suoritettavia korvauksia.  
 

iii. IK x ÄÄNI 14.9. 

Tapahtuma peruttiin huonon sään vuoksi.  

 

 

 

10. Tulevat tapahtumat 

a) Fuksiviikot 

i. IK loves international 15.9. 
Passionissa klo 18 alkaen.  

 
ii. Maistereiden huurteinen seikkailu 16.9. 

Osallistujia muistutetaan jättämään haalarit kotiin, sillä baareihin ei välttämättä pääse 
viikonloppuisin haalareilla.  

 
iii. Olympialaiset 20.9. 

Rasteja tällä hetkellä kahdeksan. Osallistujia tapahtumaan voidaan ottaa n. 50.  
Tapahtumassa yksittäisilmoittautuminen ja joukkueita sekoitetaan. Lipunmyynti alkaa 
15.9. klo 14 Forms –lomakkeella.  

 
iv. IK x Indecs: Tilat haltuun! 27.9. 

Tapahtuma on suunniteltu kokonaan ja ilmoittautuminen on auki.  
 

v. Fuksisitsit 29.9.  
Lipunmyynti alkaa tiistaina 20.9. klo 12 fukseille, tuutoreille ja hallitukselle. Mikäli 
lippuja jää, avataan lipunmyynti muille klo 14. Paikkoja on 80 ja teemana on 
rapujuhlat. Facebook –event julkaistu. Velvoitetaan tutorit auttamaan siivoamisessa. 
Halukkaat voivat jatkaa iltaa SyysLoveen.  

 
vi. Maisterisitsit 15.10. 
Järjestelyt hyvällä mallilla. Facebook –event ja ohjeet ilmoittautumiseen julkaistaan 
lähempänä tapahtumaa. 

 
 
 



vii. Maisterisauna 21.10. 
Tapahtumasta ei uutta tietoa, järjestelyt etenevät hyvin.  
 
 

b) Avajaisseminaari 22.9.  

Ilmoittautuminen seminaariin, sekä alkuillanviettoon tapahtuu Forms –lomakkeen 
 kautta. Sähköposti tapahtumasta lähtenyt politologeille. Järjestelyt sujuneet hyvin 
 yhdessä henkilökunnan kanssa. 

 

c) Bommarireivit 28.9. 

Lipunmyynti alkaa 19.9. klo 12. Tapahtuman järjestäjät kokoustavat vielä  
 tarkemmista tapahtuman järjestämiseen liittyvistä asioista. 

 

d) Syyslove 29.9. 

Lipunmyynti käynnissä. Tapahtumaan myydään 600 lippua. Staabin kanssa kokoustettu 
käytännön asioista ja tapahtuman vastuiden jaosta. Molemmista hallituksista kaivataan 
apukäsiä tapahtumapäivänä. 

 

e) Bussirundi 4.10. 

Baareihin soiteltu, mukana 5 baaria. Reitti ja aikataulu ovat selvillä. Osallistumismaksu 
 n. 10 euroa. Facebook -event julkaistaan mahdollisimman pian. Ilmoittautuminen alkaa 
 22.9. klo 12 KideApp issa. Tapahtumaan myydään 120 lippua. 

 

f) Hämeenkadun Approt 13.10. 
Iltakoulun kiintiön liput myytiin loppuun minuutissa, lippuja oli 80 kpl. Jatkopaikkana 

 Messukeskus A. Lippuja voi noutaa aj-tilasta myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana.  

 

g) Poikkitieteellinen beerpong-turnaus 3.11. 

Järjestäjinä samat ainejärjestöt kuin ennenkin. Iltakoulun vastuulla rahaliikenteen 
 hoitaminen.  Facebook -event julkaistaan 11.10. Ilmoittautuminen on 24.10, kellonaika 
 ilmoitetaan myöhemmin. Tapahtuma järjestetään pii –klubilla.  

 

h) POP-päivät 4.–5.11. 

Tila yliopistolta on varattu. Muut järjestelyt vielä kesken. Tapahtuma esitellään  
 myöhemmin henkilökunnalle. 

 

i) Ruotsin excu 9.–11.11. 

Lippuja pyydetty Boomilta 48 kpl. Lipunmyynti tapahtuu viikolla 39. Jäsenistölle 
 ilmoitetaan tarkemmista tiedoista myöhemmin.  

 

j) Lavatanssibileet 17.11. 



Järjestetään yhdessä Biopsin kanssa. Bändiin otettu yhteyttä. Tapahtumapaikkana 
Supper Club.  

 

k) JouluLove 

Järjestetään yhdessä Staabin kanssa. Uusi kokeilu Love –konseptiin. Heidis Bier Bariin 
oltu yhteydessä ja päivämäärä 30.11. Sopii alustavasti kaikille osapuolille. 

 

 

Johdon kanssa järjestetään Halloween –tapahtuma. Tapahtumapäivänä on lauantai 29.10. Johdon 
tapahtumavastaavat kokoustavat tapahtuman tiimoilta myöhemmin. 

 

Osallistutaan rastinpitäjinä iltakoulun alumneille järjestettävään tapahtumaan 24.9.  

 

Reetamari Pesonen saapui ajassa 10.29 

 

 

11. Kulttuuri ja ympäristö 

Viiniä sohvalla –tapahtumaan mietinnässä puhuja, jatketaan ideointia puhujasta Slackissa. 
Syyskatsaus tulossa myöhemmin.  

 

 

12. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 

Hallitusesittelyt alkavat ensi viikolla Instagramissa. 

 

 

13. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 

Ensi viikolla kehypäivystys. Kv-sitsit suunnittelun alla yhdessä Johdon kanssa. Alustavaksi 
päivämääräksi sovittu 25.10. 

 

 

14. Koulutuspolitiikka 

MABin kampuskehityskierros järjestettiin 15.9. TREYn kupillinen kopoa järjestetään 22.9., 
käsittelyssä mm. Laadunhallinta ja yliopiston tuleva audiointi. Halloped –haku on auki 18.9. 
asti. Syyskuun kollegio järjestetään 26.9. Hervannassa teemalla kampuskehitys ja siellä on 
vieraana TREYn kampuskehitysvastaava.   

 

 

15. Työelämä ja alumni 

a. Syksyn excursiot 

Ulkomaan excursiota koskien vastausta parlamentilta ei olla saatu, joten järjestelyjä 
joudutaan mahdollisesti miettimään uudelleen. 



 

Helsingin excursiossa alustavasti sovittu vierailu Europarlamentin Suomen toimiston ja Blicin 
kanssa. Puolustusministeriö ei ole vielä vastannut. Matkat kuljetaan todennäköisesti junalla. 
Ajankohtana Helsingin excursiolle todennäköisesti lokakuun loppu. 

 

Alumnipaneeli suunnittelun alla.   

 

 

16. Varainhankinta 

Haalarit tilattu. Marrasjuhla sponsoreita aletaan kyselemään. 

 

 

17. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 

Fuksiviikot lähenevät loppuaan. Fuksiviikkoihin oltu yleisesti tyytyväisiä.  

 

 

18. Liikunta ja hyvinvointi 

Minigolf oli tapahtumana onnistunut. Ystävyysottelu Staabin kanssa päättyi 5-4 ja uutta 
ottelua aletaan suunnittelemaan. Pesäpalloon avautui ilmoittautuminen, mukaan mahtuu 40 
henkilöä. 

 

 

19. Marrasjuhlat 

Seuraava marrasjuhlatoimikunnan kokous järjestetään hallituksen toisen kvartaalikatsauksen 
jälkeen. 

 

 

20. Syyskokous 

Päivämääräksi päätettiin alustavasti 22.11. Kokouksen jälkeen suunnitellaan järjestettäväksi 
saunailta tapahtumaan osallistujille. Kokoukseen etsitään puheenjohtaja.  

 

 

21. Ainejärjestötila 

Ainejärjestötilan hinnasto on päivitetty. 

 

 

22. Puheenjohtajan tilannekatsaus 

Puheenjohtaja osallistui 6.9. järjestökahveille, käsittelyssä oli yhdistyslain muutokset. 26.9. 
tapaaminen järjestökummin kanssa. Puheenjohtaja osallistumassa Hämeenkadun Approjen 
kutsuvierastilaisuuteen. 

 



 

23. Muut esille tulevat asiat 

Fuksipasseja pyydetään ensi viikolla tarkistukseen. 

 

 

24. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 

 

 

25. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 10.55 

 

 

 

 

_________________________________                 _______________________________ 

Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja           Eevi Kotiranta, sihteeri 

 

 

 

_________________________________          _______________________________ 

Juuni Jaatinen, pöytäkirjantarkastaja                         Taneli Pelkkala, pöytäkirjantarkastaja 


