
ILTAKOULU RY     PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 15/2022 

Aika: Torstai 3.11.2022 kello 9:30  
Paikka: Ylävitonen 

Paikalla: 
Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja 
Tiina Laine, sihteeri 
Eetu Niemi, poistui ajassa 10.12. 
Eevi Kotiranta  
Juuni Jaatinen 
Kaisla Karvosenoja, poistui ajassa 11.21.  
Milja Karjalainen, poistui ajassa 10.12. 
Reetamari Pesonen 
Saara Vuorinen, poistui ajassa 9.49. Saapui ajassa 10.44. 
Taneli Pelkkala 

 
 

1. Kokouksen avaaminen 
Avataan kokous ajassa 9.35. 

 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Eevi Kotiranta ja Taneli Pelkkala. 

 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista sellaisenaan. 

 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
On saatu Staabin ainejärjestölehti Staapinen. On saatu vuosijuhlakutsut BOSA ry:ltä sekä 
Puolue ry:ltä ja selvitetään osallistujia juhlille.  

 

 



6. Talous 

a) Taloustilanne 
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 27 383,19 euroa. 
 

b) Laskut ja korvaukset 
Ei uusia laskuja tai korvauksia. 

 

 

7. Sähköiset päätökset 

a) Taneli Pelkkala ehdottaa 14.10, että maksetaan Tampere-talolle 233,00 euroa 
filharmoniakonsertin lippujen varaamisesta ja maksamisesta. Kulut menevät 
kulttuuribudjetista ja katetaan osittain osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 
 

b) Taneli Pelkkala ehdottaa 17.10, että ostetaan 74,65 eurolla juotavia maisterisitsejä 
varten. Kulut menevät tapahtumabudjetista ja katetaan osallistumismaksuilla. 
Hyväksytään ehdotus. 

 
c) Taneli Pelkkala ehdottaa 17.10, että ostetaan 298,14 eurolla tarjottavia ja muita 

tarvehankintoja maisterisitsejä varten. Kulut menevät tapahtumabudjetista ja katetaan 
osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 

 
d) Taneli Pelkkala ehdottaa 17.10, että hyvitetään Tiina Laineelle 19,42 euron edestä 

kulukorvauksia kauramaidon ja tarjoiltavien hankinnoista aj-tilaan. Kulut menevät aj-
tilan budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
e) Taneli Pelkkala ehdottaa 17.10, että hyvitetään Tiina Laineelle 20,70 eurolla 

Kulukorvauksia materiaalihankinnoista aj-tilaan. Kulut menevät aj-tilan budjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 

 
f) Taneli Pelkkala ehdottaa 17.10, että maksetaan HD-Groupille 4246,20 euroa 

haalaritilauksen johdosta. Kulut menevät varainkeruubudjetista ja katetaan 
haalarimainostuotoilla sekä haalareiden myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 
g) Taneli Pelkkala ehdottaa 17.10, että maksetaan Hene Oy:lle 660,00 euroa Bussirundin 

tilausajojen johdosta. Kulut menevät kulttuuritapahtumien budjetista ja katetaan 
osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 

 
h) Milja Karjalainen ehdottaa 18.10, että varataan Tammelan Tapahtumatila Foundation 

fuksien pikkujouluja varten hintaan 330,00 euroa. Kulut menevät tapahtumabudjetista ja 
katetaan lippujen myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 
i) Jessica Ruohomäki ehdottaa 19.10, että varataan Nikaman sauna maisterien saunailtaan 

9.12. hintaan 120,00 euroa. Kulut menevät saunabudjetista ja ne katetaan 
osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 



 
j) Taneli Pelkkala ehdottaa 22.10, että lahjoitetaan Staabi ry:n nimissä vuosijuhlalahjana 

5,00 euroa Mieli ry:lle. Kulut menevät edustusbudjetista. Hyväksytään ehdotus.  
 
k) Jessica Ruohomäki ehdottaa 25.10, että tilataan POP-päiville 120 kpl haalarimerkkejä 

hintaan 151,20 euroa + postikulut 13,97 euroa. Kulut menevät tapahtumabudjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 

 
l) Taneli Pelkkala ehdottaa 27.10, että maksetaan Crewent Oy:lle 330,000 euroa 

Tapahtumatila Foundationin varaamisesta fuksien pikkujouluja varten. Kulut menevät 
tapahtumabudjetista ja katetaan lipunmyynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 
m) Taneli Pelkkala ehdottaa 27.10, että maksetaan Silkkipaino Tam-foliolle 499,00 euroa 

100 kangaskassin tilauksesta. Kulut menevät muiden tavaroiden myynnin budjetista ja 
katetaan kangaskassien myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 
n) Juuni Jaatinen ehdottaa 27.10, että tilataan Promlerilta 50 haalarimerkkiä Karaokeilta-

tapahtumaa varten hintaan 115,40 euroa. Kulut menevät kulttuuribudjetista ja ne 
katetaan merkkien myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 
o) Taneli Pelkkala ehdottaa 28.10, että maksetaan Interaktio ry:lle 19,27 euroa 

kulujentasauksia keväällä järjestetyn Pubiryöminnän tapahtumakulujen johdosta. Kulut 
katetaan kulttuuribudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
p) Eevi Kotiranta ehdottaa 31.10, että ostetaan enintään 15 eurolla tarjoiltavia Ihastu 

Iltakouluun-tapahtumaa varten. Kulut katetaan viestinnän budjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 

 
q) Eetu Niemi ehdottaa 31.10, että maksetaan Tampereen kaupungille 32,25 euroa Kaupin 

tekonurmikentän vuokrasta. Kulut menevät liikunnan budjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 
r) Kaisla Karvosenoja ehdottaa 31.10, että tilataan Partykingiltä 148,80 eurolla valotikkuja 

Joululovea varten. Kulut menevät tapahtumabudjetista ja ne katetaan lipunmyynnillä. 
Hyväksytään ehdotus. 

 
s) Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 1.11, että vuokrataan pöytäliinat Jänissaaren sataman 

juhlatilalta Marrasjuhlia varten hintaan 80,00 euroa. Kulut menevät marrasjuhlien 
budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
t) Tiina Laine ehdottaa 2.11, että tilataan 100 kpl haalarimerkkejä Marrasjuhliin hintaan 

2,64 euroa kappaleelta + postikulut 13,97 euroa. Kulut menevät marrasjuhlien 
budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 



u) Kaisla Karvosenoja ehdottaa 2.11, että tilataan Merkilliseltä 500 kpl haalarimerkkejä 
JouluLoveen hintaan 325,00 euroa + postikulut 9,97 euroa. Kulut menevät 
tapahtumabudjetista ja katetaan lipunmyynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 
v) Kaisla Karvosenoja ehdottaa 2.11, että tilataan Merkilliseltä 300 kpl haalarimerkkejä 

Lavatanssibileisiin hintaan 285,00 euroa + postikulut 9,97 euroa. Kulut menevät 
tapahtumabudjetista ja ne katetaan lipunmyynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 
w) Kaisla Karvosenoja ehdottaa 2.11, että vuokrataan Nokian Ankkurin tila Marrasjuhlien 

sillistä varten hintaan 590,00 euroa. Kulut menevät marrasjuhlien budjetista ja katetaan 
osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 

 

 

8. Palaute hallitukselle 

Hallituksen palautelomakkeeseen on saatu seitsemän palautetta. Hallitus kiittää jäsenistöä 
kaikista saaduista palautteista.  

 

On saatu palautetta koskien tapahtumien lipunmyynnin toteutumista pääosin Kide.appissa. 
Tapahtumien myynti on siirretty suurimmilta osin Kide.appiin, koska se helpottaa 
järjestäjien toimintaa Iltakoulun sekä yhteistapahtumien organisoinnissa, on 
yksinkertaisempi alusta tapahtumien veloittamiselle ja toimivalle rahaliikenteelle sekä 
yleisesti helpompi tapahtumalippuja hankkiville osallistujille. Kide.app myös mahdollistaa 
osallistujien tietojen helpomman käsittelyn esimerkiksi sitsitapahtumia koskien. Koska 
tapahtumien myynti pyritään toteuttamaan aina samalla alustalla ymmärrettävyyden ja 
yhtenäisen linjan korostamiseksi, on valtaosa Iltakoulun tapahtumien myynnistä päätetty 
järjestää Kide.appissa. 

 

On saatu useampi palaute koskien tuutoroinnin järjestämistä sekä erityisesti 
haalarikastajaistapahtumaa. Asia on käyty perusteellisesti läpi asianomaisen hallituksen 
jäsenen kanssa ja hän pahoittelee tilannetta, siihen liittyvää epäonnistunutta viestintää sekä 
pyrkii parantamaan toimintaansa jatkossa.  

Yhdenvertaisuus on Iltakoulussa tärkeä teema ja sitä toteuttamalla järjestö luo lähtökohdat 
jäsenistön viihtyvyydelle ja edistää heidän sopeutumistaan yhteisöön sen tervetulleina 
jäseninä. Iltakoululle tulevat häirintätapaukset käsitellään ensisijaisesti TREY:n 
häirintäyhdyshenkilön kanssa, ilmoittajan siihen suostuessa. Yhteyttä voi ottaa myös 
suoraan TREYn häirintäilmoituslomakkeella tai sähköpostilla. Tällöin tietoa 
häirintätapauksista ei tule Iltakoulun yhdenvertaisuustyöryhmälle tai hallitukselle. 

 

On saatu palautetta koskien pullatiistaita ja aj-tilan teemapäivystyksiä. Aj-tilavastaava 
pahoittelee syksyn vähäisistä pullatiistaista ja teemapäivystyksistä. Päivystysten 
järjestämisessä aktivoidutaan vielä loppuvuonna ja myös ohjeistetaan ensi vuoden aj-
tilavastaavaa järjestämään aktiivisesti teemapäivystyksiä ja pullatiistaita. 

 



On saatu palautetta koskien Sol After Dark-halloweentapahtumaa. Palautteessa olisi toivottu 
myös alkoholittomia shotteja saataviksi tapahtumapaikalla. Välitetään palaute eteenpäin 
tapahtuman järjestäjille ja tapahtumapaikalle muun palautteen yhteydessä.  

 

On saatu palautetta, jossa on kommentoitu fukseihin kohdistuvaa painostusta osallistua 
maksullisiin tapahtumiin. Hallitus pahoittelee, mikäli fukseilla on ollut painostettu olo 
osallistua tapahtumiin, sillä tämä ei ole ollut tarkoitus. Pyritään järjestämään jatkossa 
enemmän maksuttomia tapahtumia sekä korostamaan asiallista viestintää niin hallituksen 
kuin muunkin jäsenistön suunnalta. 

 

On myös saatu suullista palautetta koskien Iltakoulun nettisivujen Instagram-feedin 
toimimattomuutta. Korjataan asia nettisivuille mahdollisimman pian. 

 

On saatu suullista palautetta koskien toivetta saada siiderin sijaan lonkeroa sitseille 
juomaksi. Välitetään toive eteenpäin seuraavan vuoden hallitukselle, sillä kuluvan vuoden 
sitsien juomatarjoilun suunnitelmia ei ehditä enää muuttamaan. 

 

Saara Vuorinen poistuu ajassa 9.49. 

 

9. Menneet tapahtumat 

a) Hämeenkadun approt 13.10. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut.  

 

b) Vierailu Filharmonian konserttiin 14.10. 
Tapahtumaan osallistui 14 henkilöä. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 

 

c) Sivuaineinfo 24.10. 
Tapahtumaan osallistui noin 15 henkilöä. Tapahtuma oli yleisesti onnistunut ja siellä 
kuultiin koulutusasiantuntijaa sekä iltakoululaisia, jotka kertoivat omista sivuaineistaan. 

 

d) International sitsit 25.10. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 

 

e) Haalarikaste 26.10. 
Tapahtuman järjestelyssä oli haasteita toteuttamismuodon sekä järjestäjien puutteen 
vuoksi ja siitä on saatu paljon palautetta. Tapahtumaan osallistui noin 30 henkilöä ja se 
toteutettiin yhteisenä kierroksena sekä VPK:n toteuttamana kasteena. 

 

f) Excursio Helsinkiin 27.10. 
Tapahtumaan osallistui 15 henkilöä ja se oli yleisesti onnistunut. Tapahtumasta on saatu 
palautetta toivoen osallistujamäärän kasvattamista. Työelämäexcursiot joudutaan 



kuitenkin tapahtuman luonteen ja vierailukohteiden vuoksi pitämään melko pienenä, 
joten sen sijaan pyritään järjestämään useampia työelämäexcursioita. 

 

g) Johdon halloween 29.10. 
Tapahtuman järjestämisessä oli pieniä ongelmia johtuen tapahtumapaikan sisäänpääsyn 
hinnannoususta tapahtumapäivänä. Annetaan tapahtumapaikalle ja muille järjestäjille 
palautetta tapahtuman järjestämisestä ensi vuotta varten. 

 

h) Ihastu Iltakouluun 31.10. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut ja siihen osallistui noin 10 henkilöä. Tapahtumassa 
esiteltiin hallituspestejä ja esiteltiin Iltakoulun toimintaa. Tapahtuman jälkeen siirryttiin 
epävirallisille jatkoille.  

 

i) Poikkitieteellinen beerpong-turnaus 2.11. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Iltakoulun joukkueet edustivat menestyksekkäästi 
ainejärjestöä. 

 

Eetu Niemi poistuu ajassa 10.12. 

Milja Karjalainen poistuu ajassa 10.12. 

 

10. Tulevat tapahtumat 

a) Asiasta kukkaruukkuun-sitsit 3.11. 
Tapahtuma järjestetään tänään. Tapahtuman järjestelyt sujuvat hyvin. 

 

b) Ruotsin excu 9.–11.11. 
Tapahtuma järjestetään ensi viikolla eikä siitä ole uutta tiedotettavaa. 

 

c) Viiniä sohvalla with Pami Aalto 14.11. 
Tapahtuman järjestelyt sujuvat hyvin ja tapahtuma on julkaistu Facebookissa. 
Selvitetään vielä tilaa tapahtumalle. 

 

d) Lavatanssibileet 17.11. 
Tapahtumavastaavat ovat vierailleet tapahtumapaikalla ja tapahtuman järjestelyistä on 
sovittu tapahtumapaikan henkilökunnan kanssa. Tapahtuma on julkaistu Facebookissa. 
Tapahtumaan suoritetaan pöytäarvonta Iltakoulun Instagramissa 4.11. Lavatanssiharkat 
järjestetään 16.11. Nääshallissa.  

 

e) Karaokeilta Interaktion ja Patinan kanssa 24.11. 
Tapahtuman järjestelyt sujuvat hyvin. Tapahtumapaikkana on Mixei. 

 

f) JouluLove 30.11. 
Tapahtuman järjestelyt sujuvat hyvin. Tapahtumapaikkana on Heidi’s Bier Bar. 



 

g) POP-päivät 2.–3.12. 
Tapahtuma on julkaistu Facebookissa ja sisarainejärjestöille on lähetetty kutsut 
tapahtumiin. Tapahtuman seminaariin ja paneelitilaisuuteen etsitään vielä lisää puhujia. 
Tapahtuman sitsien sekä silliksen paikkana on Pii-klubi. On saatu rahallista tukea 
Eurooppatiedotukselta tapahtuman järjestämistä varten. 

 

h) Pikkujoulut 7.12. 
Tapahtuman järjestelyt sujuvat hyvin. Tapahtumapaikkana on Tapahtumatila 
Foundation.  

 

i) Maisterisauna 9.12. 
Tapahtuma järjestetään Nikaman saunatilalla. Tapahtumasta julkaistaan myöhemmin 
lisätietoa. 

 

Saara Vuorinen saapuu ajassa 10.44. 

 

11. Kulttuuri ja ympäristö 

a) Lihaton lokakuu 
Järjestettiin lokakuun aikana lihattomuuteen kannustavia tietoiskuja Instagramissa. 

 

 

12. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 

Kerätään marraskuussa palautetta jäsenistöltä hallituksen ja eri sektorien toiminnasta ja 
käsitellään palautteita hallituksen viimeisessä kokouksessa.  

 

 

13. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 

Kv-tuutorit ensi keväälle on valittu ja valituille ilmoitetaan asiasta piakkoin. 

 

 

14. Koulutuspolitiikka 

Kollegio järjestettiin 24.10. ja siellä keskusteltiin muun muassa kampuskehityksestä sekä 
Complexin liittymisestä Johto ry:n jäseneksi. Koulutuksen ohjausryhmän kokouksessa 
28.10. keskusteltiin koulutuksen kehittävästä arvioinnista ja tavoiteajassa valmistumisesta 
sekä tutkinto-ohjelmien kuulumisista syksyllä. Tiedekunnan kampuskehitystyöryhmän 
kokous järjestettiin 1.11. ja siellä keskusteltiin muun muassa henkilökunnan hybridityön 
mahdollisuuksista. 

 

Valmistellaan yhteistyössä MAB:in kopojen kanssa kannanottoa yliopistolle sähköisiin 
tutkintotodistuksiin.  



 

 

15. Työelämä ja alumni 

Alumnipaneeli järjestetään loppuvuonna ja siihen selvitetään puhujia. Järjestetään 
marraskuussa harkkainfo, jossa iltakoululaiset pääsevät jakamaan harkkakokemuksiaan. 

 

 

16. Varainhankinta 

a) Colleget 
Pyritään saamaan collegetilauslomake jäsenistölle tällä viikolla. 

 

Haalaritilauksen kanssa on ollut useampia ongelmia sekä puutteita tilauksessa ja niitä selvitetään 
haalareiden toimittajan kanssa. 

 

 

17. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 

Jaetaan fukseille ja tuutoreille palautelomake tuutoroinnista ja fuksiviikoista lähiaikoina.  

 

 

18. Liikunta ja hyvinvointi 

Megazone-liikuntakokeilu oli yleisesti onnistunut.  

 

Marraskuun lopulla toteutetaan hyvinvointitapahtumana kylpylävierailu Edeniin. 
Joulukuulle harkitaan vielä liikuntakokeilun toteuttamista.  

 

 

19. Marrasjuhlat 

Juhlien suunnittelut sujuvat hyvin. Suljetaan lipunmyynti marrasjuhlille loppuviikosta. 
Kokoustetaan vielä marrasjuhlatoimikunnan kanssa ennen juhlia. Sillistila on varattu ja 
teemaa sillikselle pohditaan vielä.  

 

Kaisla Karvosenoja poistuu ajassa 11.21. 

 

20. Syyskokous 

Hallituksen palaveri syyskokouksen dokumenteista järjestetään 7.11. Kokouskutsu 
lähetetään politologeille 8.11. 

 

 

21. Ainejärjestötila 

Suunnitellaan teemapäivystyksiä loppuvuodelle. 



 

 

22. Puheenjohtajan tilannekatsaus 

Puheenjohtaja osallistui dekaanilounaalle 24.11, missä keskusteltiin esimerkiksi 
opintoneuvonnasta sekä tuutoroitavien yhteystietojen saamisen myöhäisyydestä ja 
ratkaisuista siihen. 

 

Pohditaan, haetaanko tiedekunnalta tukirahaa vielä tänä lukuvuonna jotakin tapahtumaideaa 
tai projektia varten.  

 

 

23. Muut esille tulevat asiat 
Ei muita esille tulevia asioita. 

 

 

24. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraavan kokouksen ajankohta tarkentuu myöhemmin. 

 

 

25. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 11.31. 

 

 

 

 

_________________________________ __________________________________ 

Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja Tiina Laine, sihteeri 

 

 

_________________________________ __________________________________ 

Eevi Kotiranta, pöytäkirjantarkastaja Taneli Pelkkala, pöytäkirjantarkastaja 


