
ILTAKOULU RY     PÖYTÄKIRJA
  
HALLITUKSEN KOKOUS 17/2022 

Aika: Sunnuntai 04.12.2022 kello 12:30 
Paikka: Zoom, etäyhteyslinkki: https://tuni.zoom.us/j/6567831953 

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

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 12.32. 

 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tessa Kiviniemi ja Reetamari Pesonen. 

 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 

 

 



5. Ilmoitusasiat ja posti 

On saatu kutsu TREYHEM-gaalaan ja selvitetään hallituksesta osallistujia. 

 

 

6. Talous 

a) Taloustilanne 
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 27 156,85 euroa. 

 

b) Laskut ja korvaukset 
Ei uusia laskuja tai korvauksia. 

 

 

7. Sähköiset päätökset 

a) Reetamari Pesonen ehdottaa 16.11, että vuokrataan Spinniltä led-valoja POP-päiville 
hintaan 80,00 euroa. Kulut menevät tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 

b) Taneli Pelkkala ehdottaa 16.11, että maksetaan Juuni Jaatiselle 50,32 euroa Viiniä 
sohvalla -kulttuuritapahtuman juomien ja tarjottavien hankinnasta. Kulut katetaan 
kulttuuribudjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 

c) Elias Nolte ehdottaa 16.11, että maksetaan Taneli Pelkkalalle 40,00 euroa 
osallistumisesta Staabin vuosijuhlille. Kulut katetaan edustusbudjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 
 

d) Elias Nolte ehdottaa 16.11, että maksetaan Taneli Pelkkalalle 3,22 euroa 
yhdistysrekisterin hankkimisen kuluista. Kulut katetaan rahoitusmenobudjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 

 

e) Reetamari Pesonen ehdottaa 16.11, että ostetaan joulutervehdyksen ikimerkki hintaan 1,4 
euroa Mentor ry:n joulukorttia varten. Kulut katetaan tapahtumabudjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 

 

f) Jessica Ruohomäki ehdottaa 16.11, että hankitaan Marrasjuhlien paikkakortteihin ja 
silliksen kuvausseinää varten askartelutarvikkeita enintään 25 eurolla. Kulut menevät 
marrasjuhlien budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

g) Taneli Pelkkala ehdottaa 16.11, että maksetaan Turun haalarimerkki oy:lle 277,97 euroa 
marrasjuhlia varten tilattujen haalarimerkkien johdosta. Kulut katetaan marrasjuhlien 
budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

h) Tiina Laine ehdottaa 17.11, että ostetaan 15,69 eurolla kauramaitoa ja suodatinpusseja aj-
tilaan. Kulut menevät aj-tilan budjetista ja katetaan kahvin myynnillä. Hyväksytään 
ehdotus. 



 

i) Tiina Laine ehdottaa 18.11, että tilataan catering-palvelu Marrasjuhlia 18.11. varten 
Nekalan Patakunkulta hintaan 33 euroa osallistujaa kohden, eli yht. 2772,00 euroa sekä 
23 euroa tunnilta kahden cateringpalvelun työntekijän palkkaamisesta juhlien 
henkilökunnaksi. Kulut katetaan marrasjuhlien budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

j) Jessica Ruohomäki ehdottaa 18.11, että ostetaan Marrasjuhlille ilmapalloja koristeeksi 
enintään 50 eurolla. Kulut menevät marrasjuhlien budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

k) Taneli Pelkkala ehdottaa 18.11, että ostetaan Alkosta 711,32 euron edestä juomia 
Marrasjuhlien tarjoiluja varten. Kulut katetaan marrasjuhlien budjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 

 

l) Taneli Pelkkala ehdottaa 18.11, että ostetaan Citymarketista 42,32 euron edestä 
tarvehankintoja marrasjuhlia varten. Kulut katetaan marrasjuhlien budjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 

 

m) Kaisla Karvosenoja ehdottaa 18.11, että tilataan sillikselle pizzaa 345 eurolla Nokian 
Pizzeriaravintolasta. Kulut menevät marrasjuhlien budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

n) Eetu Niemi ehdottaa 19.11, että ostetaan paristoja Marrasjuhlien valaistusta varten 13,95 
eurolla. Kulut menevät marrasjuhlien budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

o) Taneli Pelkkala ehdottaa 19.11, että ostetaan Alkosta 207,56 euron edestä juomia sillistä 
varten. Kulut katetaan marrasjuhlien budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

p) Taneli Pelkkala ehdottaa 19.11, että ostetaan K-Supermarketista 67,19 euron edestä 
tarjottavia sillistä varten. Kulut katetaan marrasjuhlien budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

q) Jessica Ruohomäki ehdottaa 21.11, että hyväksytään Iltakoulun jäseniksi kaksi uutta 
jäsentä. Hyväksytään ehdotus. 

 

r) Jessica Ruohomäki ehdottaa 21.11, että hyväksytään Iltakoulun jäseneksi yksi uusi jäsen. 
Hyväksytään ehdotus. 

 

s) Jessica Ruohomäki ehdottaa 22.11, että ostetaan enintään 30 eurolla tarjottavia 
syyskokoukseen sekä kahvia ja pullaa aj-tilaan. Kulut menevät kokous- ja aj-tilamenojen 
budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

t) Eevi Kotiranta ehdottaa 22.11, että ostetaan pahvimukeja enintään 5 eurolla syyskokousta 
varten. Kulut menevät kokous- ja aj-tilamenojen budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 



u) Taneli Pelkkala ehdottaa 23.11, että maksetaan 355,00 euroa Nokian Pizzeriaravintolan 
pizzatilauksesta sillikselle. Kulut menevät marrasjuhlien budjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 

 

v) Taneli Pelkkala ehdottaa 23.11, että maksetaan Nokian veneilijät -seuralle 590,00 euroa 
Jänissaaren sataman juhlatilan viikonloppuvuokrauksesta Marrasjuhlia varten. Kulut 
katetaan marrasjuhlien budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

w) Taneli Pelkkala ehdottaa 23.11, että maksetaan Mäntyparta oy:lle 3048,00 euroa catering-
palvelun tilaamisesta sekä henkilökuntakustannusten johdosta Marrasjuhlille. Kulut 
katetaan marrasjuhlien budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

x) Taneli Pelkkala ehdottaa 23.11, että maksetaan TUrVoKe ry:lle 260,00 euroa YTHS-
saunavuokran johdosta haalarikasteen saunatilaisuutta varten. Kulut katetaan 
saunabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

y) Tiina Laine ehdottaa 24.11, että ladataan tulostussaldoa 15 eurolla marrasjuhlien 
materiaalien tulostusta varten. Kulut menevät marrasjuhlien budjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 

 

z) Taneli Pelkkala ehdottaa 24.11, että maksetaan Hene Oy:lle 765,00 euroa marrasjuhlien 
sekä sillisten tilausajojen johdosta. Kulut katetaan marrasjuhlien budjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 

 

å) Taneli Pelkkala ehdottaa 25.11, että maksetaan Tiina Laineelle 15,00 euron edestä 
kulukorvauksia tulostussaldon ostamisesta marrasjuhlien materiaaleja varten. Kulut 
katetaan marrasjuhlien budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

ä) Taneli Pelkkala ehdottaa 25.11, että maksetaan Tiina Laineelle 14,87 euron edestä 
kulukorvauksia aj-tilan teemapäivystyksen tarjottavien hankinnan johdosta. Kulut 
katetaan aj-tilan budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

ö) Taneli Pelkkala ehdottaa 25.11, että maksetaan Tiina Laineelle 15,69 euron edestä 
kulukorvauksia kauramaito- ja suodatinpussihankintojen hankinnasta aj-tilaan. Kulut 
katetaan aj-tilan budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

aa) Taneli Pelkkala ehdottaa 25.11, että maksetaan Saara Vuoriselle 75,69 euron edestä 
kulukorvauksia silliksen ruokaostosten johdosta. Kulut katetaan marrasjuhlien budjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 

 

bb) Eetu Niemi ehdottaa 25.11, että lahjoitetaan Interaktio ry:n nimissä 5,00 euroa Plan 
internationalille vuosijuhlalahjana. Kulut menevät edustusbudjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 



 

cc) Taneli Pelkkala ehdottaa 25.11, että maksetaan Saara Vuoriselle 5,08 euron edestä 
kulukorvauksia tarjoiluastioiden ja kahvin maitovaran täyttämiseen vaadittavien 
nesteiden hankkimisesta syyskokoukseen. Kulut katetaan kokousbudjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 

 

dd) Taneli Pelkkala ehdottaa 25.11, että maksetaan Eevi Kotirannalle 4,10 euron edestä 
kulukorvauksia tarjoiluastioiden hankkimisesta syyskokoukseen. Kulut katetaan 
kokousbudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

ee) Juuni Jaatinen ehdottaa 25.11, että maksetaan Patinan kulttuurivastaavalle Suvi 
Lehtoselle 12,14 euroa 24.11. järjestetyn karaokeillan musabingopalkinnoista. Kulut 
katetaan tapahtuman haalarimerkkien myyntivoitoilla. Hyväksytään ehdotus. 

 

ff) Jessica Ruohomäki ehdottaa 25.11, että ostetaan Nokian panimolta juomia POP-päivien 
sitseille hintaan 406,56 euroa. Kulut menevät tapahtumabudjetista ja katetaan 
osallistujamaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 

 

gg) Taneli Pelkkala ehdottaa 26.11, että maksetaan Saara Vuoriselle 27,75 euron edestä 
kulukorvauksia Johto ry:n vuosijuhlaedustuksen johdosta. Kulut katetaan 
edustusbudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

hh) Taneli Pelkkala ehdottaa 26.11, että maksetaan Petteri Niemelle 600,00 euroa 17.11. 
pidettyjen lavatanssien soittokeikan johdosta. Kulut katetaan muiden tapahtumien 
budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

ii) Eetu Niemi ehdottaa 28.11, että ostetaan joukkuelippu ja 4 jatkopaikkalippua vuoden 
2023 MM-kyykkään yhteishintaan 105,00 euroa. Kulut menevät liikunnan budjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 

 

jj) Tiina Laine ehdottaa 29.11, että ostetaan aj-tilaan kahvia 33,11 eurolla. Kulut menevät aj-
tilan budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

kk) Kaisla Karvosenoja ehdottaa 30.11, että varataan Messukylän työväentalo kaverisitsejä 
varten 26.1. hintaan 580,00 euroa (+äänentoisto). Kulut menevät tapahtumabudjetista ja 
katetaan lipunmyynnillä.  Hyväksytään ehdotus. 

 

ll) Jessica Ruohomäki ehdottaa 1.12, että ostetaan Prismasta tarjottavia POP-päivien sitseille 
ja sillikselle hintaan 385,00 euroa. Kulut menevät tapahtumabudjetista ja ne katetaan 
osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 

 



mm) Milja Karjalainen ehdottaa 1.12, että ostetaan koristeita Punanaamiosta POP-päivien 
sitseille ja sillikselle hintaan 21,24 euroa. Kulut menevät tapahtumabudjetista ja ne 
katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 

 

nn) Tiina Laine ehdottaa 1.12, että ostetaan POP-päiviä varten tarjoiluja, juomia sekä 
seminaarin ja paneelin puhujille kiitoslahjat kaupasta hintaan 115,92 euroa. Kulut 
menevät tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

oo) Jessica Ruohomäki ehdottaa 1.12, että ostetaan POP-päiville paperisia pöytäliinoja 
enintään 50 eurolla. Kulut menevät tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
pp) Jessica Ruohomäki ehdottaa 2.12, että ostetaan POP-päiville juomia Alkosta enintään 

380 eurolla. Kulut menevät tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

qq) Taneli Pelkkala ehdottaa 2.12, että maksetaan Jessica Ruohomäelle 27,26 euron edestä 
kulukorvauksia syyskokouksen tarjoilujen hankkimisen johdosta. Kulut katetaan 
kokousbudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

rr) Taneli Pelkkala ehdottaa 2.12, että maksetaan Jessica Ruohomäelle 21,90 euron edestä 
kulukorvauksia koristetarvikkeiden hankkimisen johdosta marrasjuhlia varten. Kulut 
katetaan marrasjuhlien budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

ss) Taneli Pelkkala ehdottaa 2.12, että maksetaan Jessica Ruohomäelle 20,00 euron edestä 
kulukorvauksia Patentti- ja rekisterihallituksen ilmoitusmaksun johdosta. Kulut katetaan 
rahoitusbudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

tt) Taneli Pelkkala ehdottaa 2.12, että maksetaan Jessica Ruohomäelle 148,80 euron edestä 
kulukorvauksia JouluLoven valotikku-hankintojen johdosta. Kulut katetaan muiden 
tapahtumien budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

uu) Taneli Pelkkala ehdottaa 2.12, että maksetaan Jessica Ruohomäelle 47,75 euron edestä 
kulukorvauksia koristeilmapallojen hankkimisesta Marrasjuhlia varten. Kulut katetaan 
marrasjuhlien budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

vv) Taneli Pelkkala ehdottaa 2.12, että maksetaan Jessica Ruohomäelle 41,94 euron edestä 
kulukorvauksia POP-päivien sitsien pöytäliinamaksujen johdosta. Kulut katetaan 
sitsibudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

ww) Taneli Pelkkala ehdottaa 2.12, että maksetaan Jessica Ruohomäelle 386,67 euron edestä 
kulukorvauksia POP-päivien sitsien ja silliksen ruokatilauksen johdosta. Kulut katetaan 
sitsibudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 



xx) Taneli Pelkkala ehdottaa 2.12, että maksetaan Raine Salolle 50,00 euroa lavatanssien 
paritanssi-harkkojen laskun johdosta. Kulut katetaan tapahtumabudjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 

 

yy) Taneli Pelkkala ehdottaa 2.12, että maksetaan Bosa ry:lle 20,00 euroa 19.11. järjestetyn 
silliksen juomatarjoilujen johdosta. Kulut katetaan marrasjuhlien budjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 

 

zz) Taneli Pelkkala ehdottaa 2.12, että maksetaan Visma Passeli Oy:lle 10,01 euroa 
verkkolaskutusmenojen johdosta. Kulut katetaan rahoitusbudjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 

 

åå) Eetu Niemi ehdottaa 2.12, että maksetaan Scandic Edenille 248,00 euroa Paratiisi-illan 
kylpylälipuista. Kulut katetaan liikunnan ja hyvinvoinnin budjetista sekä osittain 
osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 

 

ää) Jessica Ruohomäki ehdottaa, että tilataan Kotipizzasta pizzaa POP-päivien sitseille 
hintaan 363,20 euroa. Kulut menevät tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

öö) Taneli Pelkkala ehdottaa 2.12, että maksetaan Turun haalarimerkki oy:lle 165,17 euroa 
haalarimerkkien tilaamisesta POP-päiville. Kulut katetaan tapahtumabudjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 

 

aaa) Taneli Pelkkala ehdottaa 2.12, että maksetaan Turun haalarimerkki oy:lle 622,97 euroa 
lavatanssibileiden ja joululove:n haalarimerkkien tilauksesta. Kulut katetaan 
tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

bbb) Tessa Kiviniemi ehdottaa 3.12, että ostetaan enintään 15 eurolla palkintoja POP-päivien 
sitseille. Kulut katetaan tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
 

 

8. Palaute hallitukselle 

Hallituksen palautelomakkeeseen on saatu neljä palautetta. Hallitus kiittää kaikista 
palautteista. 

 

On saatu palautetta, jossa kiitettiin marrasjuhlien järjestämisestä ja onnistuneisuudesta. 
Lisäksi on saatu palaute, jossa yleisesti kehuttiin Iltakoulun toimintaa. 

 

On saatu palaute koskien TREY:n uutiskirjeiden myöhäisyyttä ja sitä, että välillä 
uutiskirjeissä saattaa olla jo vanhentunutta tietoa. Viestintävastaava ei valitettavasti voi 
poistaa mahdollista vanhentunutta tietoa TREY:n uutiskirjeestä. Politologeille lähetettävien 
tiedotteiden päiväksi on sovittu sunnuntai, jotta tiedotteihin saadaan mukaan myös Iltakoulun 



tulevan viikon tapahtumat. TREY:n tapahtumista kuitenkin viestitään yleensä hyvissä ajoin 
ja useammassa uutiskirjeessä.  

 

On saatu palaute koskien toivetta haalarimerkkien tilauslomakkeesta Iltakoulun nettisivuille. 
Nettisivuilta sekä Facebookin haalarimerkkitorilta löytyy jo tilauslomake haalarimerkeille, 
pyritään viestimään jäsenistölle tästä, jotta he olisivat tietoisia. 

 

Sen lisäksi on saatu positiivista suullista palautetta Marrasjuhlista ja POP-päivistä. Hallitus 
kiittää palautteista. 

 

 

9. Menneet tapahtumat 

a) Lavatanssibileet 17.11. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut.  

 

b) Karaokeilta Interaktion ja Patinan kanssa 24.11. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut ja pyritään pitämään tapahtumakonsepti 
mahdollisuutena myös ensi vuonna. 
 

c) Iltakoulun paratiisi-ilta 28.11. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut ja siitä on saatu positiivista palautetta. 
 

d) JouluLove 30.11. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut.  
 

e) POP-päivät 2.–3.12. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Seminaariin ja paneeliin osallistui noin 90 henkeä, 
illan sitseihin noin 110 henkeä sekä sillikselle noin 40 henkeä. Tapahtumasta on saatu 
runsaasti positiivista palautetta. Iltakoulun hallitus odottaa innolla ensi vuoden POP-
päiviä. 
 

 

10. Tulevat tapahtumat 

a) Pikkujoulut 7.12. 
Tapahtuman liput on loppuunmyyty. Tapahtuman järjestelyt sujuvat hyvin. 

 

b) Maisterisauna 9.12. 
Tapahtumaan on edelleen muutama lippu jäljellä. Tapahtuman järjestelyt sujuvat hyvin. 

 

c) Alumnipaneeli 12.12. 
Tapahtuma järjestetään salissa Linna K103. Tapahtumaan tulee puhumaan 3–4 Iltakoulun 
alumnia. 

 



d) HVK 
Tilojen etsintä HVK:ta varten on edelleen käynnissä. Tapahtuma järjestetään tammikuun 
alussa. 

 

e) Pikkulaskiainen 
Ryhmälipunmyynnin tilauksesta ei ole tullut vielä vastausta. 

 

 
 

11. Kulttuuri ja ympäristö 

Talven kulttuuri- ja ympäristökatsaus on työn alla ja julkaistaan piakkoin. 

 

 

12. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 

Toimintakysely jäsenistölle on auki vielä ensi viikon. Lähetetään viikkotiedotteita sekä 
koottua tiedotusta vielä kaksi viikkoa. 

 

 

13. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 

Ei uutta tiedotettavaa. 

 

 

14. Koulutuspolitiikka 

Koulutuspoliittinen vastaava tapasi muiden MAB:in kopojen kanssa perjantaina 2.12. 
Tapaamisessa puhuttiin muun muassa kielikeskuksen kurssi-ilmoittautumisista. Johto ry 
kerää jäsenistöltä vastauksia kampuskehityskyselyyn. Kysely on auki 7.12. saakka ja se 
jaetaan iltakoululaisille Facebookissa. MAB:ilta tulee piakkoin jäsenistön allekirjoitettavaksi 
kannanotto koskien sähköisiä tutkintotodistuksia. 

 

 

15. Työelämä ja alumni 

Ei uutta tiedotettavaa. 

 

 

16. Varainhankinta 

a) Colleget 
Collegetilaus on tehty ja niiden saapumista odotellaan. 
 

Noutamatta jääneistä haalareista sekä maksuvelvollisuudesta on informoitu niiden tilaajia. 

 

 



17. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 

Vuoden viimeinen tuutorointisektorin tapahtuma on Maisterisauna 9.12. 

 

 

18. Liikunta ja hyvinvointi 

Hankitaan yksi joukkuelippu Akateemisen kyykän MM-kisoihin. Mietitään, mikä 
jatkopaikka lippuun halutaan. 

 

 

19. Marrasjuhlat 

Marrasjuhlat olivat erittäin onnistuneet. 

 

 

20. Syyskokous 

Syyskokous sujui hyvin ja uusi hallitus saatiin kasaan.  

 

 

21. Ainejärjestötila 

Viimeinen aj-tilapäivystys tänä vuonna pidetään 8.12. Pikkujoulupäivänä 7.12. järjestetään 
pikkujoulupäivystys.  

 

 

22. Puheenjohtajan tilannekatsaus 

Loppuvuonna järjestetään tapaaminen liittyen Konfliktinratkaisusimulaatioon. 

13.12. järjestetään TREY:n puheenjohtaja-päivät, pohditaan osallistumista niihin. 

 

 

23. Muut esille tulevat asiat 

Muistutetaan hallituksen jäseniä pitämään perehdytykset seuraajilleen tämän vuoden aikana. 

Tilataan ansiomerkkejä vielä tämän vuoden aikana. 

 

 

24. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraavan kokouksen ajankohta tarkentuu myöhemmin. 

 

 

25. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 13.41. 

 

 



 

_______________________________________ _____________________________________ 
Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja  Tiina Laine, sihteeri 

 

 

_______________________________________ _____________________________________ 

Tessa Kiviniemi, pöytäkirjantarkastaja  Reetamari Pesonen, pöytäkirjantarkastaja 


