
ILTAKOULU RY     PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 13/2022 

Aika: Perjantai 30.9.2022 kello 14  
Paikka: Ylävitonen 

Paikalla: 
Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja  
Tiina Laine, sihteeri  
Eetu Niemi, saapui 15.23. 
Elias Nolte, poistui 16.06. 
Juuni Jaatinen, poistui 16.06. 
Kaisla Karvosenoja 
Milja Karjalainen  
Reetamari Pesonen 
Saara Vuorinen  
Taneli Pelkkala 
Tessa Kiviniemi 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 14.05. 

 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kaisla Karvosenoja ja Tessa Kiviniemi. 

 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Juuni Jaatinen ehdottaa, että lisätään kohtaan 11. Kulttuuri ja ympäristö kohta b) Lihaton 
lokakuu. Hyväksytään ehdotus.  

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
On saatu vuosijuhlakutsut P-klubilta, Praxis ry:ltä sekä Valta ry:ltä. Selvitetään hallituksesta 
osallistujia vuosijuhlille. 
 

 

 



6. Talous 

a) Taloustilanne 
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 29 246,50 euroa. 
 

b) Laskut ja korvaukset 
Ei uusia laskuja tai korvauksia. 

 

 

7. Sähköiset päätökset 

a) Taneli Pelkkala ehdottaa 15.9, että maksetaan Viialan Vapaaehtoinen Palokunta ry:lle 
300,00 euroa Palokärjen mökin varaamisesta 8.9. järjestettyä fuksimökkiä varten. Kulut 
menevät tapahtumabudjetista ja katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 
 

b) Tiina Laine ehdottaa 19.9, että ostetaan aj-tilaan kahvia ja kauramaitoa enintään 70 
eurolla. Kulut katetaan kahvin myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 

c) Milja Karjalainen ehdottaa 20.9, että ostetaan IK Olympialaisiin palkintoja enintään 10 
eurolla. Kulut menevät tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

d) Eetu Niemi ehdottaa 20.9, että osallistutaan Akateemisen Mahdin futsal-sarjaan. 
Osallistumismaksun suuruus on 52 euroa ja se katetaan liikunnan budjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 

 

e) Taneli Pelkkala ehdottaa 22.9, että hyvitetään Tiina Laineelle 67,81 euron edestä 
kulukorvauksia kahvin ja kauramaidon hankkimisesta aj-tilaan. Kulut menevät aj-tilan 
budjetista ja katetaan kahvin myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 

f) Taneli Pelkkala ehdottaa 22.9, että maksetaan Tapaturmavakuutuskeskukselle 950,84 
euroa vakuutusmaksujen sekä niiden laiminlyömisen johdosta. Kulut menevät 
valmennuskurssin budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

g) Taneli Pelkkala ehdottaa 26.9, että hyvitetään Eetu Niemelle 52,00 euroa kulukorvauksia 
Futsal-sarjan osallistumismaksun johdosta. Kulut katetaan liikunnan budjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 

 
h) Kaisla Karvosenoja ehdottaa 27.9, että ostetaan fuksisitseille koristeita ja tarvikkeita 

enintään 25 eurolla. Kulut menevät tapahtumabudjetista ja katetaan 
osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 

 
i) Saara Vuorinen ehdottaa 28.9, että tilataan Tam-Foliolta 100 kappaletta kangaskasseja 

Iltakoulu-logolla hintaan 4,99 euroa kappaleelta. Kulut katetaan kangaskassien 
myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 



j) Taneli Pelkkala ehdottaa, että maksetaan Näsijärven Purjehdusseura ry:lle 660,00 euroa 
18.11. pidettäviä Marrasjuhlia varten. Kulut menevät marrasjuhlien budjetista ja katetaan 
osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 

 
k) Reetamari Pesonen ehdottaa 29.9, että lahjoitetaan Treyn nimissä 5,00 euroa Mieli ry:lle 

4-vuotisvuosijuhlien kunniaksi. Kulut menevät edustusbudjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 
l) Jessica Ruohomäki ehdottaa 29.9, että varataan YTHS-sauna hintaan 260,00 euroa 

Syyskokouksen jälkeistä syyssaunaa varten. Kulut menevät saunabudjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 

 

 

8. Palaute hallitukselle 
Iltakoulun palautelomakkeeseen on saatu kaksi uutta palautetta.  

 

Yhdessä palautteessa kommentoitiin hiiriviikkojen lyhyyttä ja toivottiin, että tapahtumat ja 
fuksipassin tehtävät jatkuisivat myöhempään syksyllä. Ohjataan palaute seuraavan vuoden 
hallitukselle. Hallitus kiittää palautteesta. 

 

On saatu palaute koskien aj-tilan kahvinkeittimen puhtaanapitoa. Kiinnitetään jatkossa 
siisteyteen enemmän huomiota. Hallitus kiittää palautteesta. 

 

 

9. Menneet tapahtumat 

a) Fuksiviikot 
i. IK loves international 15.9. 

Tapahtuma oli yleisesti onnistunut ja siitä on saatu positiivisesta palautetta. 
Tapahtumassa oli noin 20 osallistujaa, joista osa oli vaihto-opiskelijoita. 

 

ii. Maistereiden huurteinen seikkailu 16.9. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Tapahtumaan osallistui noin 15 ihmistä. 

 

iii. Olympialaiset 20.9. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Tapahtumaan osallistui noin 35 ihmistä. 
Tapahtuman jatkot järjestettiin Kaijakassa.  

 

iv. IK x Indecs: Tilat haltuun! 27.9.  
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut ja siitä on saatu osallistujilta hyvää palautetta. 
Tapahtumassa oli noin 15 osallistujaa. 

 

 

v. Fuksisitsit 29.9. 



Tapahtuma oli yleisesti onnistunut ja siitä saatiin osallistujilta hyvää palautetta. 
Sitseillä palkittiin Challenge Acceptedin voittajat sekä uudet fuksikuninkaalliset. 
Tapahtumaan osallistui 80 sitsaajaa. Sitseiltä otettiin mukaan Hatanpään 
soutupaviljongin kuuluvaa omaisuutta. Hallitus pyytää jäsenistöä muistamaan 
hyvät käytöstavat sekä kunnioittamaan toisten omaisuutta Iltakoulun 
tapahtumissa. Lisälaskua odotetaan tilan omistajalta. 

 
 

b) Avajaisseminaari 22.9. 
Seminaari oli yleisesti onnistunut, paikalle saatiin paljon osallistujia. Seminaarin jälkeen 
järjestettiin alkuillanvietto yliopiston tiloissa. 

 

c) Pesäpallo 23.9. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Suuren suosion vuoksi tapahtuma järjestetään 
uudestaan perjantaina 7.10. 

 

d) Bommarireivit 28.9. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Jatketaan yhteistyötä tapahtumakonseptissa tulevina 
vuosina. 

 

e) Syyslove 29.9. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 

 

 

10. Tulevat tapahtumat 

a) Fuksiviikot 
i. Maisterisitsit 15.10. 

Tapahtuman järjestelyt sujuvat hyvin ja tapahtuman event julkaistaan pian.  
 

ii. Maisterisauna 21.10. 
Tapahtuman event julkaistaan pian. Tilavaraus tapahtumaa varten on tehty. 

 
b) Bussirundi 4.10. 

Tapahtuman järjestelyt sujuvat hyvin. Tapahtuman event on julkaistu ja lipunmyynti on 
käynnissä.  

 

c) Hämeenkadun approt 13.10. 
Odotetaan tietoa lippujen saapumisesta, jotta ne voidaan jakaa jäsenistölle. 

 

d) Vierailu Filharmonian konserttiin 14.10. 
Tapahtuman event julkaistaan tänään Facebookissa. Mietitään lippujen maksun 
kompensointia Iltakoulun budjetista. 

 



e) Sivuaineinfo 24.10. 
Tilavaraus tapahtumaan on tehty ja selvitetään siihen puhujia. 

 

f) Johdon halloween 29.10. 
Pohditaan, osallistuuko Iltakoulu tapahtuman järjestämiseen. Ehdotetaan muille 
järjestäjille yhteisen etkotapahtuman järjestämistä. Pyritään tekemään tapahtumasta 
opiskelijaystävällisempi viime vuoden tapahtumasta saatujen palautteiden perusteella. 

 

g) Poikkitieteellinen beerpong-turnaus 2.11. 
Tapahtuman järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Tilavaraus on tehty ja haalarimerkit tilattu. 
Iltakoulu hoitaa tapahtuman rahaliikenteen. Rajataan tapahtuman osallistujamääriksi 
enintään 10 joukkuetta ainejärjestöä kohti. 

 

h) POP-päivät 4.–5.11. 
Siirretään POP-päivien päivämääriksi 2.–3.12. Pohditaan vielä, siirrettäänkö 
päivämääriksi 1.–2.12. tilavarausten vaikeuksien vuoksi. Jatketaan tapahtuman 
suunnittelua tilavarausten varmistuttua. 

 

i) Ruotsin excu 9.–11.11. 
Iltakoulun kiintiössä olleet hytit on myyty loppuun. 

 

j) Lavatanssibileet 17.11. 
Yhteistapahtuma Biopsin kanssa. Mietitään sopivaa tapahtumapaikkaa bileiden 
järjestämistä varten. 

 

k) JouluLove 30.11 
Yhteistapahtuma Staabin kanssa. Tapahtumapaikkana on Heidi’s Beer Bar. 

 

Perustetaan tapahtumapankki hallituksen Drive-kansioon tulevien tapahtumien järjestämisen 
helpottamista varten. 

 

Eetu Niemi saapuu ajassa 15.23. 

Pidetään kokoustauko ajassa 15.23. Jatketaan kokousta ajassa 15.30. 

 

11. Kulttuuri ja ympäristö 

a) Ruskaretki 
Suunnitellaan luontoretkeä lähiaikoina jonnekin luontopolkukohteeseen. Tapahtuma 
järjestetään säävarauksella. 
 

b) Lihaton lokakuu 
Kannustetaan iltakoululaisia osallistumaan lihaton lokakuu-kampanjaan. Mainostetaan 



kampanjaa Instagramissa ja julkaistaan lokakuun ajan joka tiistai aiheeseen liittyviä 
reseptejä tai infoja. 

 

 

12. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 
Hallitusesittelyt jatkuvat 4.10. saakka Instagramissa. Järjestetään marraskuussa Ihastu 
iltakouluun-tapahtuma. 

 

 

13. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 
Aj-tilassa järjestetyssä kehypäivystyksessä 20.9. kerättiin noin 20 euroa lahjoitettavaksi 
Nälkäpäiväkeräykseen. Johdon 21.9. järjestämä kv-tapahtuma Pirkanmaa road trip oli 
yleisesti onnistunut. Jatketaan Johdon kanssa kv-sitsien suunnittelua. 

 

 

14. Koulutuspolitiikka 
Koulutuspoliittinen vastaava osallistui koulutuksen ohjausryhmän kokoukseen 15.9. 
Kokouksessa keskusteltiin muun muassa tiedekuntien rahoitus sekä tutkinto-ohjelmien 
kehittävä arviointi. Syyskuun kollegio järjestettiin 26.9. Tutkinto-ohjelmilta vaaditaan 24.10. 
tilannekatsaus siitä, miten syksyllä 2021 voimaan tullut opetussuunnitelma on toiminut. 
Tiedekunnat koostavat tutkinto-ohjelmien raporteista koosteet, joita käsitellään edelleen 
yliopiston koulutusneuvostossa. 
 

 

15. Työelämä ja alumni 

a) Syksyn excursiot 
Helsingin työelämäexcursion päivämääräksi on päätetty 27.10. Vierailut on sovittu Blicin 
ja Europarlamentin kanssa ja kartoitetaan vielä kolmatta vierailukohdetta. Rajataan 
osallistujamääräksi noin 15 iltakoululaista. 
 
Brysseliin suunniteltu ulkomaanexcursio joudutaan perumaan, sillä parlamentilta ei ole 
saatu vastausta vierailupyyntöön ja valitettavasti aikataulun puitteissa excursiota ei tänä 
syksynä pystytä järjestämään. Pyritään budjetoimaan Treyltä saatua kv-tukea ensi vuoden 
hallitukselle. 

 

 

16. Varainhankinta 

a) Sijoitustoiminta 
Varainhankintatoimikunta on pohtinut sijoitustoiminnan laajentamista. Valmistellaan 
syyskokoukseen esitys sijoitustoiminnan laajentamisesta ja jatkuvuudesta.  
 

On tilattu lisää kangaskasseja Iltakoulu-logolla. Päätetään muuttaa kangaskassien ostohinnaksi 
seitsemän euroa kappaleelta hintojen nousun vuoksi.  



Pyydetään jäsenistöltä ideoita pääainesuuntauksille valmistettaviin haalarimerkkeihin. Mainostetaan 
jäsenistölle haalarimerkkien hankkimista sosiaalisessa mediassa. 

 

 

17. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 
Fuksiviikot ovat sujuneet hyvin ja tapahtumat ovat olleet onnistuneita.  

Käytiin keskustelua turvallisemman tilan periaatteiden koostavan dokumentin tarpeesta. 
Kootaan tiivistelmä jo olemassa olevasta yhdenvertaisuussuunnitelmasta ja mietitään 
mahdollisesti esityksen tekoa syyskokousta varten. 

 

Juuni Jaatinen ja Elias Nolte poistuvat ajassa 16.06. 

 

18. Liikunta ja hyvinvointi 

Suunnitellaan Megazone-tapahtumaa lokakuulle. Järjestetään aj-tilassa rentoutumispäivystys 
lähiaikoina. Pyritään selvittämään Työväenampujien paitojen olinpaikat ja hyödyntämään 
niitä nykyiselle joukkueelle.  

 

 

19. Marrasjuhlat 
Marrasjuhlatoimikunnan kokous järjestetään piakkoin. Tilavaraus juhlia varten on tehty ja 
catering-tarjous on saatu. Pyritään rekrytoimaan lisää jäseniä marrasjuhlatoimikuntaan. 

 

 

20. Syyskokous 
Syyskokoukselle on löydetty puheenjohtaja. Järjestetään erillinen hallituksen kokous koskien 
syyskokouksen dokumentteja ja esityksiä. 

Järjestetään syyskokouksen jälkeen syyssauna YTHS-saunalla.  

 

 

21. Ainejärjestötila 
Hallitus järjestää aj-tilan siivouksen syksyn aikana.  

 

 

22. Puheenjohtajan tilannekatsaus 

Puheenjohtaja tapasi Treyn järjestökummin kanssa ja keskusteli muun muassa Iltakoulun 
kuulumisista ja kampuskehityksestä. Puheenjohtaja osallistuu syndikaattiin torstaina 6.10. 

 

 

23. Muut esille tulevat asiat 



a) Complex ry:n liittyminen Johdon jäseneksi 
Keskustellaan hallituksen mielipiteistä Slackissä ja informoidaan Johto ry:tä hallituksen 
näkökulmista. 

 

Indecs ry on pyytänyt Iltakoululta edustajia puhumaan Suomen poliittisesta tilasta järjestämäänsä 
kansainväliseen tapahtumaan. Hallituksesta pääsee edustaja paikalle. 

 

 

24. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 

 

 

25. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 16.30. 

 

 

 

 

________________________________ ________________________________ 

Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja Tiina Laine, sihteeri 

 

 

________________________________ ________________________________ 

Kaisla Karvosenoja, pöytäkirjantarkastaja Tessa Kiviniemi, pöytäkirjantarkastaja 


