
ILTAKOULU RY    PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 18/2022 

Aika: Keskiviikko 14.12.2022 kello 18:00  
Paikka: Heidi’s Bier Bar Tampere 

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

Puhe- ja läsnäolo-oikeus: 
Valtteri Hakala 
Ronja Tilli 
Helena Ruotsalainen 
Pinja Kemppainen 
Meeri Jalonen 
Vilma Tossavainen 
Heidi Tauriainen 
Anni Ketola 
Parawee Chuenjit 
 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 18.17. 

 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Reetamari Pesonen ja Juuni Jaatinen. 

 



 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään kokouksen esityslista sellaisenaan. 

 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Lähetetään joulukortit tai -tervehdykset järjestöille, joiden kanssa on tehty yhteistyötä 
kuluneena vuonna. 

 

 

6. Talous 

a) Taloustilanne 
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 29 183,06 euroa. 
 

b) Laskut ja korvaukset 
Ei uusia laskuja tai korvauksia. 
 
 

7. Sähköiset päätökset 

a) Reetamari Pesonen ehdottaa 4.12, että hankitaan Maisterisaunaan tarjoiluja 
enintään 20 eurolla. Kulut menevät saunabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 

b) Eetu Niemi ehdottaa 5.12, että tilataan 10 kappaletta ansiomerkkejä enintään 700 
eurolla, josta 300–400 euroa merkkeihin ja 300 euroa muotin valmistukseen. 
Kulut katetaan muiden menojen budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

c) Kaisla Karvosenoja ehdottaa 5.12, että palkataan Raine Salo järjestämään 
lavatanssiharkat 50,00 euron korvauksella. Kulut menevät tapahtumabudjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 

 

d) Kaisla Karvosenoja ehdottaa 5.12, että varataan Nääshalli lavatanssiharkkoja 
varten hintaan 21,50 euroa. Kulut menevät tapahtumabudjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 

 

e) Tiina Laine ehdottaa 5.12, että ostetaan POP-päivien sillikselle tarjottavia ja 
palkintoja 30,67 eurolla. Kulut menevät tapahtumabudjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 

 

f) Tiina Laine ehdottaa 5.12, että ostetaan aj-tilan pikkujoulupäivystykseen 
tarjottavia ja askartelutarvikkeita enintään 20 eurolla. Kulut menevät aj-tilan 
budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 



g) Milja Karjalainen ehdottaa 5.12, että ostetaan Iltakoulun pikkujouluihin koristeita 
enintään 15 eurolla. Kulut menevät tapahtumabudjetista ja katetaan 
lipunmyynnillä. Hyväksytään ehdotus.  

 

h) Milja Karjalainen ehdottaa 7.12, että ladataan Tiina Laineelle 10 euroa 
tulostussaldoa pöytäkirjojen tulostusta varten. Kulut menevät rahoitusbudjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 

 

i) Taneli Pelkkala ehdottaa 7.12, että maksetaan Eetu Niemelle 105,50 euroa 
kyykkälippujen hankinnasta. Kulut katetaan liikunnan budjetista. Hyväksytään 
ehdotus.  

 

j) Taneli Pelkkala ehdottaa 7.12, että maksetaan Eetu Niemelle 216,00 euroa 
Iltakoulun paratiisi-illan kylpylälippujen hankinnasta. Kulut katetaan liikunnan 
budjetista ja osittain osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 

 

k) Taneli Pelkkala ehdottaa 7.12, että maksetaan Milja Karjalaiselle 21,24 euroa 
kulukorvauksia POP-päivien sitsien koristeiden hankkimisesta. Kulut katetaan 
sitsibudjetista. Hyväksytään ehdotus.  

 

l) Taneli Pelkkala ehdottaa 7.12, että maksetaan Eevi Kotirannalle 10,98 euroa 
kulukorvauksia Ihastu Iltakouluun-tapahtuman tarjottavien hankinnasta. Kulut 
katetaan viestinnän budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

m) Taneli Pelkkala ehdottaa 7.12, että maksetaan Tiina Laineelle 33,11 euroa 
kulukorvauksia kahvin ja kauramaidon hankinnasta aj-tilaan. Kulut katetaan aj-
tilan budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

n) Taneli Pelkkala ehdottaa 7.12, että maksetaan Tessa Kiviniemelle 12,10 euroa 
kulukorvauksia POP-päivien toastausta varten hankituista tarvikkeista. Kulut 
katetaan sitsibudjetista. Hyväksytään ehdotus.  

 

o) Taneli Pelkkala ehdottaa 7.12, että maksetaan Tiina Laineelle 10,00 euroa 
kulukorvauksia tulostussaldon hankinnasta pöytäkirjojen tulostusta varten. Kulut 
katetaan rahoitusbudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

p) Taneli Pelkkala ehdottaa 7.12, että maksetaan Tiina Laineelle 115,92 euroa 
kulukorvauksia POP-päivien seminaarin ja paneelin puhujien kiitoslahjojen sekä 
tapahtuman tarjoilujen hankinnasta. Kulut katetaan tapahtumabudjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 

 



q) Taneli Pelkkala ehdottaa 7.12, että maksetaan Tiina Laineelle 30,67 euroa 
kulukorvauksia ruoka- ja palkintohankintojen hankinnasta POP-päivien sillikselle. 
Kulut katetaan sitsibudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

r) Taneli Pelkkala ehdottaa 7.12, että maksetaan Tiina Laineelle 12,15 euroa 
kulukorvauksia pikkujouluteemapäivystyksen askartelutarvikkeiden hankinnasta. 
Kulut katetaan tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

s) Taneli Pelkkala ehdottaa 8.12, että ostetaan Iltakoulu ry:lle 10,00 eurolla 
tulostussaldoa rahastonhoitajan kirjanpidon dokumenttien tulostamiseen. Kulut 
katetaan rahoitusbudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

t) Taneli Pelkkala ehdottaa 8.12, että maksetaan Nella Niemelälle 14,60 euroa 
kulukorvauksia pikkujoulujen tapahtumapaikalle hankituista koristeista. Kulut 
katetaan tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

u) Taneli Pelkkala ehdottaa 8.12, että maksetaan Nokian Panimolle 451,72 euroa 
POP-päivien juomatarjoilujen hankinnasta. Kulut katetaan sitsibudjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 

 

v) Tiina Laine ehdottaa 9.12, että varataan Koskikeskuksen saunatila vuoden 
aloitussaunaa varten 19.1. hintaan 360,00 euroa. Kulut menevät saunabudjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 

 

w) Taneli Pelkkala ehdottaa 23.11, että maksetaan Staabi ry:lle 230,11 euroa syksyn 
Beerpong-turnauksen haalarimerkeistä. Kulut katetaan muiden tapahtumien 
budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

x) Taneli Pelkkala ehdottaa 11.12, että maksetaan Eero Salliselle 285,20 euroa 
Marrasjuhlien valokuvauspalveluista. Kulut katetaan marrasjuhlien budjetista. 
Hyväksytään ehdotus.  

 
y) Taneli Pelkkala ehdottaa 11.12, että maksetaan Spinni ry:lle 75,00 euroa valojen 

vuokraamisesta POP-päiville. Kulut katetaan sitsibudjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 

 
z) Taneli Pelkkala ehdottaa 11.12, että maksetaan TUrVoKre ry:lle 260,00 euroa 

YTHS-saunan vuokraamisesta syyskokouksen jälkeistä syyssaunaa varten. Kulut 
katetaan saunabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
å) Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 14.12, että käytetään enintään 30 euroa 

lukuvuosipalautetilaisuuden palkitsemisia varten. Kulut menevät 
koulutuspolitiikan budjetista. Hyväksytään ehdotus.  



 
ä) Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 14.12, että ostetaan 11,74 eurolla tarvikkeita POP-

päiville. Kulut menevät tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 
ö) Taneli Pelkkala ehdottaa 14.12, että maksetaan Seán McLoughlinille 100,83 

euroa kulukorvauksia juoma- ja ruokahankinnoista pikkujouluja varten. Kulut 
katetaan tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
aa) Taneli Pelkkala ehdottaa 14.12, että maksetaan Lauri Sepälle 23,01 euroa 

kulukorvauksia maisterisaunan juoma- ja ruokahankinnoista. Kulut katetaan 
tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
bb) Taneli Pelkkala ehdottaa 14.12, että maksetaan Eetu Niemelle 13,95 euroa 

kulukorvauksia Marrasjuhlille hankituista paristoista. Kulut katetaan 
marrasjuhlien budjetista. Hyväksytään ehdotus.  

 
cc) Taneli Pelkkala ehdottaa 14.12, että maksetaan Ella-Viivi Pelkoselle 30,00 euroa 

kulukorvauksia lukuvuosipalautetilaisuuden palkitsemishankintojen johdosta. 
Kulut katetaan koulutuspolitiikan budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
dd) Taneli Pelkkala ehdottaa 14.12, että maksetaan Ella-Viivi Pelkoselle 11,74 euroa 

kulukorvauksia POP-päivien tarvikkeiden hankinnasta. Kulut katetaan 
tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
ee) Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 14.12, että maksetaan Taneli Pelkkalalle 10,00 

euroa tulostussaldon lataamisesta kirjanpitodokumentteja varten. Kulut menevät 
rahoitusmenoista. Hyväksytään ehdotus. 

 

 

 

8. Palaute hallitukselle 

Hallituksen palautelomakkeeseen on saatu yksi uusi palaute. Palautteessa kiitettiin 
hallituslaisia kuluneesta vuodesta. Hallitus kiittää palautteesta. 

 

On saatu suullista palautetta siitä, että toivottaisiin tapahtuman tukihenkilöiden osalta 
täyttä alkoholittomuutta tapahtuman ajan. Hallitus kiittää palautteesta ja tämä tullaan 
ottamaan huomioon ensi vuoden tapahtumissa. 

 

 

9. Menneet tapahtumat 

a) Pikkujoulut 7.12. 



Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Paikalla oli noin 100 iltakoululaista. 
Haalarimerkit saadaan Merkilliseltä myöhemmin ja ne jaetaan osallistujille ensi 
vuonna. 

 

b) Maisterisauna 9.12. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Tapahtumassa oli 13 osallistujaa. 

 

c) Alumnipaneeli 12.12. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Tapahtumassa oli 9 osallistujaa. Tapahtuma 
toteutettiin yhteistyössä SYY:n kanssa. 

 

 

10. Tulevat tapahtumat 

a) HVK 
Tapahtuman järjestelyt sujuvat hyvin. 
 

b) Aloitussauna 19.1. 
Tapahtuma järjestetään Koskikeskuksen saunatilalla. 

 
c) Kaverisitsit 26.1. 

Tapahtuma järjestetään Messukylän työväentalolla. Sitsien teema ja haalarimerkit 
ovat työn alla. 

 

d) Pikkulaskiainen 
Iltakoululaisia ilmoittautui halukkaiksi ostajiksi ryhmälipunmyyntiin alle 25 
henkilöä, joten lippuja ei valitettavasti saatu hankittua. Informoidaan tästä 
halukkaita ostajia sähköpostitse. 

 

Love-konseptista on palaveerattu yhdessä Staabin kanssa ja pohditaan tavaramerkin 
hankkimista ensi vuodelle. 

 

11. Kulttuuri ja ympäristö 

Talven kulttuuri- ja ympäristökatsaus julkaistaan jäsenistölle tällä viikolla. 

 

 

12. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 
a) Toimintakysely 

Toimintakysely on kerätty jäsenistöltä ja vastauksia saatiin 23. Kevään tapahtumiin 
oltiin yleisesti tyytyväisiä, mutta wapulle toivottiin lisää maksuttomia sekä 
poikkitieteellisiä tapahtumia. Syksyn tapahtumiin oltiin suurimmilta osin tyytyväisiä. 
On toivottu turvallisuussuunnitelmaa sekä ensiapupakkausta mukaan tapahtumien 
tukihenkilöille tulevaisuudessa.  



 

Viestintäsektorilla on saatu palautetta toiveesta uusia tenttipankin kysymyksiä sekä 
lisätä rentoa viestintää tapahtumista. Työelämä- ja alumnisektorilta toivottiin lisää 
excursioita ja työelämätapahtumia tulevana vuonna. Koulutuspoliittisella sektorilla on 
saatu palautetta viestinnän vähäisyydestä. Liikuntasektori sai paljon positiivista 
palautetta. Kulttuurisektorin tapahtumia kiitettiin ja toivottiin myös lisää ensi 
vuodelle. Toivottiin lisää näkyvyyttä kulttuuri- ja ympäristökatsaukselle. 
Yhdenvertaisuusarvot koetaan selkeiksi, mutta toivotaan lisää tietoa Iltakoulun 
yhdenvertaisuussuunnitelmasta sekä tukihenkilöistä tapahtumissa. Kansainvälisille 
opiskelijoille toivotaan lisää tapahtumia ja Iltakoulun kehitysyhteistyötä pidetään 
tärkeänä. Aj-tilaan liittyen on saatu palautetta koskien turhaa tavaraa tilassa sekä tilan 
pienuutta. Toivotaan matalampaa kynnystä tulla ainejärjestötilaan päivystysaikoina 
sekä selkeyttä ainejärjestötilapäivystäjien ohjeisiin.  

 

Yleisesti palautteessa on kiitetty fuksisitsien sekä marrasjuhlien onnistuneisuudesta 
sekä toivottu yhteisiä pelisääntöjä ensi vuodelle. Anti-lehden aktivointia toivotaan 
ensi vuodelle. Poikkitieteellisyyttä, alkoholittomia tapahtumia sekä yhteistyötä 
perinnetyöryhmän kanssa toivottiin lisää ensi vuodelle. 

 

Hallitus kiittää kaikista vastauksista tämän vuoden toimintakyselyyn ja välittää 
palautteen sekä jäsenistön toiveet eteenpäin ensi vuoden hallitukselle. 

 

 

13. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 

Kansainväliset tuutorryhmät on muodostettu yhdessä OKA:n kanssa. Vaihto-
opiskelijat saapuvat alkuvuonna. On suunniteltu ensi vuoden tapahtumia 
kansainvälisille opiskelijoille yhdessä Johdon muiden kansainvälisyysvastaavien 
kanssa. 

 

 

14. Koulutuspolitiikka 

Koulutuspoliittinen vastaava osallistui vuoden viimeiseen kollegioon, jossa käytiin 
läpi tulevan vuoden toimintaa ja keskusteltiin muun muassa yliopiston uudesta 
strategiaa.  

Johto ry lähettää yliopistolle kannanoton koskien opiskelijoiden oikeutta saada 
maksuton, fyysinen kopio tutkintotodistuksista. Iltakoulu ry kannattaa ja allekirjoittaa 
kyseisen kannanoton. 

 

 

15. Työelämä ja alumni 

Ei uutta tiedotettavaa. 

 



 

16. Varainhankinta 
a) Colleget 

Collegepaitoja odotetaan saapuvaksi ja ne jaetaan jäsenistölle alkuvuonna. 

 

 

17. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 

Ei uutta tiedotettavaa. 

 

 

18. Liikunta ja hyvinvointi 

Iltakoulun joukkue on seitsemäntenä futsalsarjassa. Pyritään hankkimaan 
tammikuussa järjestettäviin hiihdon SM-kisoihin edullisempia lippuja 
iltakoululaisille. 

 

 

19. Ainejärjestötila 

Ainejärjestötila on kiinni loman ajan ja päivystykset jatkuvat tammikuussa. 

 

 

20. Puheenjohtajan tilannekatsaus 

Puheenjohtaja osallistui henkilökunnan pikkujouluille sekä TREY:n 
puheenjohtajapäivän iltaohjelmaan kuluneella viikolla. 

 

 

21. Muut esille tulevat asiat 

Laaditaan vuoden 2022 toimintakertomus vielä kuluvan vuoden aikana ensi vuoden 
kevätkokousta varten. Puheenjohtajisto valmistelee hallituksen jäsenille todistukset 
kuluneen vuoden toiminnasta. TREY:n kansainvälistymistuen haku on auki ja 
tehdään siihen hakemus ensi vuonna. 

 

 

22. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraavan kokouksen ajankohta tarkentuu myöhemmin. 

 

 

23. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 19.17. 

 

 



 

 

___________________________________           __________________________________ 
Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja                 Tiina Laine, sihteeri 

 

 

___________________________________            __________________________________ 
Reetamari Pesonen, pöytäkirjantarkastaja                Juuni Jaatinen, pöytäkirjantarkastaja



 


