
ILTAKOULU RY     PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 16/2022 

Aika: Keskiviikko 16.11.2022 kello 9:00  
Paikka: Ylävitonen 

Paikalla:  
Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja 
Tiina Laine, sihteeri 
Eetu Niemi  
Eevi Kotiranta 
Elias Nolte 
Ella-Viivi Pelkonen 
Juuni Jaatinen 
Milja Karjalainen 
Reetamari Pesonen 
Saara Vuorinen 
Taneli Pelkkala 
 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 9.14. 

 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ella-Viivi Pelkonen ja Milja Karjalainen. 

 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Jessica Ruohomäki ehdottaa, että lisätään kohtaan 10. Tapahtumat alakohta 10. h) 
Alumnipaneeli. Hyväksytään ehdotus. 

 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

On saatu kutsu Man@gerin itsenäisyyspäivän vastaanottoon ja Gambina-seuran vuosijuhlille. 
Selvitetään osallistujia juhlille. 



 

 

6. Talous 

a) Taloustilanne 
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 29 884,98 euroa. 

 

b) Laskut ja korvaukset 
Ei uusia laskuja tai korvauksia. 

 

 

7. Sähköiset päätökset 

a) Taneli Pelkkala ehdottaa 4.11, että tehdään Miimi Kinnarille 31,60 euron suuruinen 
maksunpalautus haalaritilauksessa ilmenneiden ongelmien johdosta. Kulut katetaan 
muiden tavaroiden myynnin budjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 

b) Milja Karjalainen ehdottaa 7.11, että tilataan Merkilliseltä 100 kappaletta 
haalarimerkkejä Fuksien pikkujouluihin hintaan 126,00 euroa + postikulut 9,97 euroa. 
Kulut menevät tapahtumabudjetista ja katetaan lipunmyynnillä. Hyväksytään ehdotus. 
 

c) Taneli Pelkkala ehdottaa 7.11, että maksetaan Tessa Kiviniemelle 40,00 euroa 
kulukorvauksia P-klubin vuosijuhlien edustuksesta. Kulut katetaan ulkosuhdebudjetista. 
Hyväksytään ehdotus.  
 

d) Taneli Pelkkala ehdottaa 7.11, että maksetaan Milja Karjalaiselle 40,00 euroa 
kulukorvauksia P-klubin vuosijuhlien edustuksesta. Kulut katetaan ulkosuhdebudjetista. 
Hyväksytään ehdotus.  
 

e) Tiina Laine ehdottaa 8.11, että ostetaan aj-tilan teemapäivystykseen tarjoiltavia 14,87 
eurolla. Kulut menevät aj-tilan budjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 

f) Saara Vuorinen ehdottaa 8.11, että tilataan Heneltä bussikyydit Marrasjuhlien jatkoille 
hintaan 275,00 euroa ja sillikselle hintaan 490,00 euroa. Kulut menevät marrasjuhlien 
budjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 

g) Saara Vuorinen ehdottaa 8.11, että tilataan BOSA:lta siideriä Marrasjuhlien sillikselle 
50,00 eurolla. Kulut menevät marrasjuhlien budjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 

h) Jessica Ruohomäki ehdottaa 8.11, että hyväksytään syyskokouksen dokumentit 
hallituksen esityksiksi. Hyväksytään ehdotus. 
 

i) Taneli Pelkkala ehdottaa 12.11, että korvataan Lauri Sepälle 49,04 euroa 15.10. 
järjestettyjen Maisterisitsien toastmasterien juomahankinnoista. Kulut katetaan 
sitsibudjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 



j) Taneli Pelkkala ehdottaa 12.11, että korvataan Tiina Laineelle 27,84 euroa kahvin ja 
kauramaidon hankinnasta aj-tilaan. Kulut menevät aj-tilan budjetista ja katetaan kahvin 
myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 
 

k) Taneli Pelkkala ehdottaa 12.11, että maksetaan Näsijärven Purjehdusseura ry:lle 80,00 
euroa Marrasjuhlia varten vuokrattavista pöytäliinoista. Kulut menevät marrasjuhlien 
budjetista ja ne katetaan lipunmyynnillä. Hyväksytään ehdotus.  
 

l) Milja Karjalainen ehdottaa 12.11, että ostetaan 16,18 eurolla palkintoja Poikkitieteellistä 
beer pong-turnausta varten. Kulut menevät tapahtumabudjetista ja katetaan 
lipunmyynnillä. Hyväksytään ehdotus. 
 

m) Juuni Jaatinen ehdottaa 12.11, että hankitaan juomista ja pikkupurtavaa Viiniä Sohvalla-
tapahtumaa varten enintään 50,00 eurolla. Kulut katetaan kulttuuribudjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 
 

n) Taneli Pelkkala ehdottaa 12.11, että korvataan Milja Karjalaiselle 16,18 euroa 
Poikkitieteellisen beer pong-turnauksen palkintojen hankinnan johdosta. Kulut menevät 
tapahtumabudjetista ja katetaan lipunmyynnillä. Hyväksytään ehdotus. 
 

o) Taneli Pelkkala ehdottaa 15.11, että maksetaan HEF Group Oy:lle 115,38 euroa 
Promlerilta Karaokeiltaa varten tilattujen haalarimerkkien johdosta. Kulut menevät 
kulttuuribudjetista ja katetaan merkkien myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 

 

8. Palaute hallitukselle 

Hallituksen palautelomakkeeseen on saatu kaksi palautetta. Hallitus kiittää palautteista. 

 

On saatu palautetta, jossa toivottiin enemmän poikkitieteellisiä sitsejä. Välitetään 
tapahtumatoive ensi vuoden hallitukselle. 

 

On saatu palautetta, jossa kommentoitiin sitsilaulujen epäasiallisuutta ja epäsopivuutta 
Asiasta kukkaruukkuun-sitseillä ja yleisesti laulukirjassa. Kommentoituja, epäasiallisia 
lauluja ei ollut mainittu sitsien läsyissä eikä esimerkiksi lisäsäkeistöjä ollut suunniteltu 
etukäteen laulettaviksi. Pahoitellaan palautteen antajalle sekä muille osallistujille 
mahdollisesti aiheutunutta pahaa mieltä. On keskusteltu sitsilaulukirjojen epäasiallisista 
lauluista ja suunnitellaan laulukirjojen uudistamista lähitulevaisuudessa. Suunnitellaan 
esimerkiksi Iltakoulu keskustelee-tapahtumaa aiheeseen liittyen ja ohjeistetaan tästä ensi 
vuoden kulttuurivastaavaa, jotta laulukirjojen uudistamisprosessi voidaan aloittaa. 

 

 

9. Menneet tapahtumat 

a) Asiasta kukkaruukkuun-sitsit 3.11. 



Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Sitsaajia oli 117 viidestä eri ainejärjestöstä.  

 

b) Harkkainfo 8.11. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Osallistujia tapahtumassa oli noin 15. Tapahtumassa 
kuultiin kolmen iltakoululaisen kokemuksia harkoista ja ohjeistettiin harkkatuen hausta ja 
muista käytännön asioista. 

 

c) Ruotsin excu 9.–11.11. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Kiitämme Boomi ry:tä tapahtuman järjestämisestä. 

 

d) Viiniä sohvalla with Pami Aalto 14.11. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Tapahtumassa oli 12 osallistujaa.  

 

 

10. Tulevat tapahtumat 

a) Lavatanssibileet 17.11. 
Tapahtuman järjestelyt sujuvat hyvin. Lavatanssiharkat järjestetään tänään klo 16 alkaen.  

 

b) Karaokeilta Interaktion ja Patinan kanssa 24.11. 
Tapahtuman järjestelyt sujuvat hyvin. Tapahtuma on ilmainen. Tapahtumaa varten on 
tilattu haalarimerkkejä, joita on mahdollista ostaa tapahtumassa tai sen jälkeen. 
 

c) Iltakoulun paratiisi-ilta 28.11. 
Hyvinvointitapahtuma Edenissä. Tapahtumassa voidaan hyvin kylpylässä. Rajataan 
tapahtuman osallistujamääräksi tukihenkilöiden lisäksi 16 henkilöä. Tapahtuman 
lipunmyynti alkaa 16.11. klo 15. 

 

d) JouluLove 30.11. 
Yhteistapahtuma Staabin kanssa. Järjestelyt sujuvat hyvin. Tapahtuman lipunmyynti 
alkaa 16.11. klo 13.  

 

e) POP-päivät 2.–3.12. 
Tapahtuman järjestelyt sujuvat hyvin ja seminaarin sekä paneelin puhujat on kiinnitetty. 
Tapahtuman sitsit ja sillis järjestetään Pii-klubilla. Etsitään sitseille toista toastmasteria. 
Henkilökunta sitseille saadaan hallituksesta.  

 

f) Pikkujoulut 7.12. 
Tapahtuman järjestelyt sujuvat hyvin ja fuksit ovat toimineet esimerkillisesti tapahtuman 
suunnittelussa. Pikkujoulujen teema on Fuengirola. Lipunmyynti alkaa 22.11. klo 12.  

 

g) Maisterisauna 9.12. 



Päätetään tapahtuman osallistujahinnaksi 6 euroa. Rajataan maksimiosallistujamääräksi 
22 henkilöä. Julkaistaan tapahtuman event tänään Facebookissa.  
 

h) Alumnipaneeli 
Etsitään vielä puhujia paneeliin. Järjestetään paneeli viikolla 50 ja tarkennetaan päivä 
myöhemmin. Paneelin toteuttamiskumppanina on SYY, joka hoitaa kahvittelut ja 
osallistuu tapahtumaan omalla ständillä. 
 

i) Pikkulaskiainen 
Kartoitetaan tapahtumasta kiinnostuneita iltakoululaisia Facebookin kyselyllä. Mikäli 
kiinnostuneita iltakoululaisia on tarpeeksi, pyritään hankkimaan Iltakoululle lippuja 
ryhmälipunmyynnistä. 

 

 

11. Kulttuuri ja ympäristö 

Suunnitellaan talven kulttuuri- ja ympäristökatsausta joulukuulle. 

 

 

12. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 

Jaetaan jäsenistölle toimintakysely kuluneesta vuodesta 28.11. Pidetään toimintakysely auki 
noin kaksi viikkoa ja käsitellään vastaukset vuoden viimeisessä hallituksen kokouksessa.  

 

 

13. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 

Ei uutta tiedotettavaa. 

 

 

14. Koulutuspolitiikka 

Koulutuksen suunnitteluryhmän kokous järjestettiin 14.11. Valmistellaan vielä kannanottoa 
MABin kopojen kanssa sähköisiä tutkintotodistuksia koskien.  

 

 

15. Työelämä ja alumni 

Ei uutta tiedotettavaa. 

 

 

16. Varainhankinta 

a) Colleget 
On jaettu iltakoululaisille tilauslomake college-paidoista. Tilauslomake on auki 
sunnuntaihin 20.11. saakka.  

 



 

17. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 

Fukseilta ja tuutoreilta on kerätty palautetta fuksiviikkojen onnistuneisuudesta ja palaute on 
käsitelty. Suunnitellaan palautteen pohjalta toiminnan kehittämistä ensi vuodelle. 

 

 

18. Liikunta ja hyvinvointi 

Hyvinvointitapahtuma järjestetään 28.11.  

 

 

19. Marrasjuhlat 

Marrasjuhlatoimikunta kokousti maanantaina 14.11. Haetaan avaimet juhlatilaan tänään ja 
viimeistellään valmistelut. Silliksen lipunmyynti on edelleen auki. 

Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa, että ostetaan juotavia Marrasjuhlille enintään 550 eurolla. 
Hyväksytään ehdotus.  

 

 

20. Syyskokous 

Kokouskutsu liitteineen on lähetetty politologeille. Puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja 
jäsenyyden tarkastajat on rekrytoitu kokoukseen. Tilavaraus on Virta 109-auditorioon klo 
15–20. Kokous alkaa klo 16, jonka jälkeen siirrytään syyssaunaan YTHS-saunalle. 

 

 

21. Uusien jäsenten hyväksyminen 

Jessica Ruohomäki ehdottaa, että hyväksytään 32 jäsentä Iltakoulun jäseniksi. Hyväksytään 
uudet jäsenet.  

 

 

22. Ainejärjestötila 
Suunnitellaan opintoneuvontateemapäivystystä ensi viikolle sekä mahdollisesti muita 
teemapäivystyksiä vielä loppuvuodelle. 

 

 

23. Puheenjohtajan tilannekatsaus 

Puheenjohtaja osallistui Johto ry:n yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen, jossa hyväksyttiin 
Complex ry Johdon jäseneksi.  

 

 

24. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulleita asioita. 



 

 

25. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraavan kokouksen ajankohta tarkentuu myöhemmin. 

 
 

26. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 10.57. 

 

 

 

 

_________________________________ ________________________________ 
Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja Tiina Laine, sihteeri 

 

 

_________________________________ ________________________________ 
Ella-Viivi Pelkonen, pöytäkirjantarkastaja Milja Karjalainen, pöytäkirjantarkastaja 


