
ILTAKOULU RY     PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 14/2022 

Aika: Torstai 13.10.2022 kello 12 
Paikka: Ylävitonen 

Paikalla:  
Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja  
Tiina Laine, sihteeri  
Ella-Viivi Pelkonen 
Juuni Jaatinen 
Milja Karjalainen  
Reetamari Pesonen 
Saara Vuorinen  
Taneli Pelkkala 
Tessa Kiviniemi, saapui 12.46. 
 

 

1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous ajassa 12.06. 

 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Juuni Jaatinen ja Reetamari Pesonen. 

 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään kokouksen esityslista sellaisenaan. 

 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

On saatu vuosijuhlakutsut Johto ry:ltä ja Interaktio ry:ltä ja selvitetään vuosijuhliin 
osallistujia hallituksesta. Saatiin Biopsi ry:ltä kutsu vuosijuhlasitseille, joihin valitettavasti ei 
pääse osallistujia hallituksesta tai toimihenkilöistä. Kiitetään Biopsia kutsusta. 

 



Puolue ry on ottanut yhteyttä Iltakouluun yhteistyötapahtumatoiveella. Ollaan kiinnostuneita 
tekemään yhteistyötä, mutta syksyn täyden tapahtumakalenterin vuoksi ehdotetaan 
tapahtumaa keväälle toteutettavaksi seuraavan hallituksen kanssa.  

 

 

6. Talous 

a) Taloustilanne 
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 29 943,18 euroa. 
 

b) Laskut ja korvaukset 
Ei uusia laskuja tai korvauksia. 

 

 

7. Sähköiset päätökset 

a) Tiina Laine ehdottaa 30.9, että varataan Pii-klubi hintaan 1020,00 euroa POP-päiviä 
varten ajalle 2.–3.12. Kulut menevät tapahtumabudjetista ja katetaan 
osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 
 

b) Juuni Jaatinen ehdottaa 30.9, että hankitaan 15 lippua 14.10. Tampere Filharmonian 
konserttiin yhteishintaan 225,00 euroa. Hinnasta kompensoidaan 120,00 
kulttuuribudjetista ja loput katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus.  

 

c) Taneli Pelkkala ehdottaa 4.10, että hyvitetään Pinja Kemppaiselle 36,71 euroa 
kulukorvauksia Fuksimökin tarvehankintojen johdosta. Kulut menevät 
tapahtumabudjetista ja katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 

 

d) Taneli Pelkkala ehdottaa 4.10, että hankitaan 3,22 eurolla yhdistysrekisteriotteen 
Iltakoulu ry:lle vuodelle 2022 EU:n komission Suomen toimiston haalarimainos-
sponsorointia varten. Kulut katetaan rahoitusmenojen budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
e) Saara Vuorinen ehdottaa 4.10, että sijoitetaan varainhankintasuunnitelmassa määritelty 

vuosittain sijoitettava 500,00 euroa Nordnet Indexfond Sverigeen sijoittamisen 
hajauttamistarkoituksessa. Hyväksytään ehdotus. 

 
f) Milja Karjalainen ehdottaa 4.10, että hankitaan fuksisitseille tarjottavia 556,49 eurolla. 

Kulut menevät tapahtumabudjetista ja katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään 
ehdotus. 

 
g) Milja Karjalainen ehdottaa 4.10, että hankitaan fuksisitseille juotavia hintaan 239,69 

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

 



h) Saara Vuorinen ehdottaa 7.10, että maksetaan Turun haalarimerkki Oy:lle 315,97 euroa 
Hiiriviikot ja bääministeri-haalarimerkkien tilaamisesta. Kulut katetaan haalarimerkkien 
myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 
i) Taneli Pelkkala ehdottaa 7.10, että hyvitetään Milja Karjalaiselle 9,02 euroa 

kulukorvauksia IK Olympialaisten tarvehankintojen johdosta. Kulut katetaan 
tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
j) Taneli Pelkkala ehdottaa 7.10, että hyvitetään Milja Karjalaiselle 44,15 euroa 

kulukorvauksia keväällä järjestettyjen Vihreiden sitsien tarvehankintojen johdosta. Kulut 
menevät tapahtumabudjetista ja katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 

 
k) Taneli Pelkkala ehdottaa 7.10, että hyvitetään Milja Karjalaiselle 16,74 euroa 

kulukorvauksia Fuksisitsien tarvehankintojen johdosta. Kulut katetaan 
tapahtumabudjetista ja korvataan osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 

 
l) Tiina Laine ehdottaa 10.10, että hankitaan laminointitaskuja ja nastoja hintaan 20,68 

euroa aj-tilaan yleisiä tarpeita varten. Kulut katetaan aj-tilan ja kokouskulujen budjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 

 
m) Tiina Laine ehdottaa 10.10, että hankitaan kauramaitoa ja keksejä aj-tilaan tarjoiltavaksi 

enintään 20 eurolla. Kulut katetaan aj-tilan ja kokouskulujen budjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 

 
n) Saara Vuorinen ehdottaa 10.10, että tilataan Opiskelijahaalareilta 63 kappaletta haalareita 

yhteishintaan 4246,20 euroa. Kulut katetaan haalarimainostuloilla haalareiden myynnillä. 
Hyväksytään ehdotus. 

 
o) Taneli Pelkkala ehdottaa 10.10, että maksetaan Boomi ry:lle 1920,00 euroa 80 kpl 

Hämeenkadun Appro-lippujen hankinnasta. Kulut menevät tapahtumabudjetista ja 
katetaan lippujen myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 
p) Taneli Pelkkala ehdottaa 10.10, että hyvitetään Reetamari Pesoselle 5,00 euroa 

kulukorvauksia vuosijuhlalahjan hankkimisesta Treylle. Kulut katetaan 
ulkosuhdebudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
q) Taneli Pelkkala ehdottaa 10.10, että siirretään Tampereen yo. politiikan tutkimuk. ry-

tilille Nordnetissä ja teemme sijoituksen Nordnet Indexfond Sverigen salkkuun. Kulut 
katetaan sijoitusbudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
r) Taneli Pelkkala ehdottaa 11.10, että maksetaan Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura 

ry:lle 520,00 euroa Amos-klubin vuokraamisesta syksyllä pidettyä hiiriviikkojen 
tutustumisiltaa varten. Kulut katetaan saunabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 



s) Juuni Jaatinen ehdottaa 11.10, että maksetaan Tampere-talolle 8,00 euroa ylimääräistä 
laskutusmaksua Filharmonialippujen laskulle tilaamista varten. Kulut katetaan 
kulttuuribudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
t) Reetamari Pesonen ehdottaa 11.10, että siirretään YTHS-saunan tilavaraus päivältä 

21.10. (Maisterisauna) päivälle 26.10. (Haalarikastajaiset) aikataulullisten haasteiden 
vuoksi. Siirrosta ei aiheudu lisäkuluja. Hyväksytään ehdotus. 

 
u) Juuni Jaatinen ehdottaa 11.10, että siirretään David Krauselle takaisin 7,00 euroa, jotka 

hän maksoi tarpeettomasti Iltakoulun pankkitilille. Maksusta ei aiheudu lisäkustannuksia. 
Hyväksytään ehdotus. 

 

 

8. Palaute hallitukselle 
On saatu kaksi uutta palautetta hallituksen palautelomakkeeseen.  
 

On saatu palaute, jossa kiitettiin onnistuneista fuksisitseistä ja asiattomaan puheeseen 
puuttumisesta välittömästi.  

 

On saatu palaute, jossa toivottiin yhteistyötapahtumia sisarainejärjestöjen kanssa. Tänä 
vuonna sisarainejärjestöt on kutsuttu Iltakoulun järjestämille POP-päiville. Lisäksi keväälle 
pyritään suunnittelemaan yhteistyötapahtumia sisarainejärjestöjen kanssa. 

 

Lisäksi on saatu kysyväluonteista palautetta koskien Iltakoulun varojen käyttöä ja käyttötarkoitusta. 
Iltakoulu on voittoa tavoittelematon järjestö ja Iltakoulun hallitus kerää varoja jäsenistöään varten. 
Yhdistyksen varoja hyödynnetään esimerkiksi kompensoimaan osittain tapahtumien 
osallistumismaksuja ja kompensoimaan kokonaan joidenkin tapahtumien kuluja. Varojen käyttöä 
rajaa Iltakoulun vuosittain laatima ja yhdistyksen hyväksymä talousarvio. Hallitus kiittää 
palautteesta. 

 

 

9. Menneet tapahtumat 

a) Fuksiviikot 
i. Bussirundi 4.10. 

Tapahtuma oli yleisesti onnistunut ja siitä on saatu hyvää palautetta.  

 

 

10. Tulevat tapahtumat 

a) Fuksiviikot 
i. Maisterisitsit 15.10. 

Lippuja tapahtumaan on vielä jäljellä. Pienen osallistujamäärän vuoksi 
joudutaan budjetoimaan kulut tarkasti. 
 



ii. Maisterisauna 21.10. 
Tapahtuma joudutaan peruuttamaan aikatauluhaasteiden vuoksi. 
Tapahtuman saunavaraus on siirretty Haalarikastetta varten päivälle 
26.10. Siirretään maisterisauna myöhemmälle ajankohdalle. 

 

b) Hämeenkadun approt 13.10. 
Tapahtumaan Iltakoulun kautta hankitut liput on jaettu jäsenistölle aj-tilassa tällä viikolla.  

 

c) Vierailu Filharmonian konserttiin 14.10. 
Tapahtuman järjestely ovat hyvällä mallilla. Osallistujia tapahtumaan on 13 ja 
osallistujille on lähetetty maksuohjeet. 

 

d) Sivuaineinfo 24.10. 
Tapahtumaan on varattu tila ja rekrytoitu kaksi puhujaa. Pyritään löytämään vielä kaksi 
puhujaa lisää.  

 

e) International sitsit 25.10. 
Yhteistapahtuma Johto ry:n kanssa. Tapahtumapaikkana on Tapahtumatila Foundation. 
Sitsien teemana on Halloween at Hogwarts. Tapahtuman liput on loppuunmyyty.  

 

f) Haalarikaste 26.10. 
Tapahtumaa varten on varattu YTHS-sauna. VPK:hon on oltu yhteydessä ja heitä 
pyydetään paikalle noin klo 20. Tapahtuman event julkaistaan Facebookissa tänään ja 
ilmoittautumisesta informoidaan myöhemmin.  

 

g) Excursio Helsinkiin 27.10. 
Excursiota varten on varattu kolme työelämäkohdetutustumista. Excursion event 
julkaistaan tällä viikolla ja ilmoittautuminen toteutetaan Forms-lomakkeella. Excursiolle 
otetaan mukaan 15 iltakoululaista. 

 

h) Johdon halloween 29.10. 
Kartoitetaan mahdollisia työntekijöitä osallistuvista ainejärjestöistä tapahtumaan. 
Tapahtumassa järjestetään yhteiset etkot, jatkot sekä rastikierros niiden välissä.  

 

i) Ihastu Iltakouluun 31.10. 
Tapahtumaa varten on varattu tilaksi Paavo Koli-sali Pinni A:sta. Tapahtuman event 
julkaistaan pian Facebookissa. Tapahtumassa esitellään Iltakoulun järjestötoimintaa ja 
hallituspestejä. 

 

j) Poikkitieteellinen beerpong-turnaus 2.11. 
Tapahtuman event on julkaistu Facebookissa. Tapahtumaan otetaan 12 joukkuetta 
ainejärjestöä kohden. Tapahtuman lipunmyynti alkaa 24.10. klo 14. 



 

k) Asiasta kukkaruukkuun-sitsit 3.11. 
Yhteistapahtuma Mentor ry:n kanssa. Järjestelyt tapahtumaan ovat hyvällä mallilla. 
Tapahtuman lippuihin sisältyvät myös Haalaribileliput samalle illalle. Selvitetään 
henkilökuntaan osallistujia molemmista ainejärjestöistä.  

 

l) Ruotsin excu 9.–11.11. 
Ei uutta tiedotettavaa tapahtumasta. 

 

m) Viiniä sohvalla with Pami Aalto 14.11. 
Pami Aaltoon on otettu yhteyttä ja hän on lupautunut puhujaksi tapahtumaan. Selvitetään 
tilaa tapahtumalle yliopistolta. Teemaksi pohditaan jotain turvallisuuspolitiikkaan 
liittyvää. 

 

n) Lavatanssibileet 17.11. 
Tapahtumapaikkana on Livetehdas/Supper Club, joilta varmistetaan vielä kapasiteetti 
bileiden järjestämistä varten. Haalarimerkeistä on tehty tarjouspyyntö Merkilliselle. 
Biopsi ry selvittää tanssiharkkojen järjestämistä. 

 

o) Karaokeilta Interaktion ja Patinan kanssa 24.11.  
Järjestetään poikkitieteellinen karaokeilta. Aloitetaan tapahtuman suunnittelu yhdessä 
Interaktion ja Patinan kanssa. 

 

p) JouluLove 30.11. 
Yhteistyötapahtuma Staabin kanssa. Tapahtuman grafiikoita on alettu suunnittelemaan. 

 

q) POP-päivät 2.–3.12. 
Tapahtumassa seminaarien sekä sitsien teema liittyy Eurooppaan. On haettu Meidän 
Eurooppa-hankkeelta tukirahaa projektin toteuttamista varten. Vuokrataan erillinen 
valaistus tilaa varten. Selvitetään puhujia seminaaritapahtumaan. Tapahtumapaikkana on 
Pii-klubi. 

 

r) Iltakoulun pikkujoulut 
Fukseja on rekrytoitu järjestämään pikkujoulut ja aikataulutus on tehty. Päätetään 
tapahtuman osallistujamääräksi 100 henkilöä. Mietitään lippujen hintaa tapahtumia 
varten. Pikkujoulujen teemana on Fuengirola. 

 

 

Tessa Kiviniemi saapuu ajassa 12.46. 

 

 

11. Kulttuuri ja ympäristö 



a) Lihaton lokakuu 
Lihaton lokakuu-kampanja on käynnissä Instagramissa.  

 

Syksyn kulttuuri- ja ympäristökatsaus on julkaistu jäsenistölle.  

 

 

12. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 

Ei uutta tiedotettavaa. 

 

 

13. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 
Mainostetaan vaihto-opiskelijoiden tutorhakua kevättä 2023 varten. 

 

 

14. Koulutuspolitiikka 
Tampereen yliopisto siirtyy sähköisiin tutkintotodistuksiin helmikuussa 2023. 

 

 

15. Työelämä ja alumni 

a) Syksyn excursiot 
Helsingin työelämäexcursio järjestetään 27.10.  

 

 

16. Varainhankinta 

a) Sijoitustoiminta 
Kuluvan vuoden sijoitukset on tehty. 

 

Collegeiden tuotantokustannukset ovat nousseet, joten joudutaan nostamaan myös niiden 
myyntihintaa 30 euroon kappaleelta. Tehdään tilauslomake collegetilausta varten iltakoululaisille ja 
tilataan ne lähiaikoina.  

 

 

17. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 
Fuksiviikkojen viimeisenä tapahtumana on Haalarikaste 26.10. Fuksiviikot ja niiden 
tapahtumat ovat olleet yleisesti onnistuneita. 

 

 

18. Liikunta ja hyvinvointi 
7.10. järjestetty pesäpallotapahtuma oli yleisesti onnistunut. Suunnitellaan yhteistä 
pesäpallotapahtumaa Staabin kanssa perioditauon jälkeen. Järjestetään liikuntakokeilu 
Megazoneen 29.10.  



 

 

19. Marrasjuhlat 

Marrasjuhlatoimikunta kokousti 11.10. ja juhlien suunnittelu on hyvällä mallilla. Julkaistaan 
event Facebookissa 17.10. ja avataan kutsuvierasilmoittautuminen samana päivänä. 
Ilmoittautuminen jäsenistölle avataan 24.10.  

 

 

20. Syyskokous 
Tilaksi syyskokousta varten on varattu Virran auditorio 109. Kokouksen jälkeen järjestetään 
syyssauna, jota varten on varattu YTHS-sauna.  

 

 

21. Ainejärjestötila 
Ei uutta tiedotettavaa. 

 

 

22. Puheenjohtajan tilannekatsaus 
Puheenjohtaja osallistui 6.10. syndikaatin kokoukseen, jossa käytiin läpi järjestöjen 
kuulumisia ja suunniteltiin Treyn järjestöille yhteistä sopimuspohjaa, jota voitaisiin 
hyödyntää esimerkiksi poikkitieteellisten tapahtumien järjestämisessä. 

 

Treyn edustajistovaalien ennakkoäänestys on 26.–28.10. ja varsinainen äänestysaika on 
31.10.–2.12.  

Järjestötoimijoiden palkitsemisgaala järjestetään 8.12. 

 

 

23. Muut esille tulevat asiat 
Järjestötoimijoiden yhteinen koulutuspäivä järjestetään 1.11. ja siihen toivotaan osallistujia 
hallituksesta.  

 

Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu tapaamiseen Kide.appin edustajien kanssa ja 
keskustelee yhteistyöstä sekä jäsenrekisterin mahdollisesta siirtämisestä palveluun. 

 

 

24. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraavan kokouksen ajankohta tarkentuu myöhemmin. 

 

 

25. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 13.19. 



 

 

 

 

__________________________________ _____________________________________ 
Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja Tiina Laine, sihteeri  

 
 

 

__________________________________ _____________________________________ 
Juuni Jaatinen, pöytäkirjantarkastaja Reetamari Pesonen, pöytäkirjantarkastaja 

 

 


