
ILTAKOULU RY     PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 8/2022 

Aika: Torstai 21.4.2022 kello 16 
Paikka: Ylävitonen 

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

 

1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 16.07. 

 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kaisla Karvosenoja ja Eevi Kotiranta. 

 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään kokouksen esityslista sellaisenaan. 

 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Ei uusia ilmoitusasioita tai postia. 

 

 

6. Talous 

a) Taloustilanne 



Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 26 189,60 euroa. 

 

b) Laskut ja korvaukset 
Ei uusia laskuja tai korvauksia. 

 

 

7. Sähköiset päätökset 

a) Tiina Laine ehdottaa 4.4, että ostetaan vappupasseja varten askartelutarvikkeita 18 
eurolla. Kulut katetaan tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 

b) Jessica Ruohomäki ehdottaa 6.4, että ostetaan Poliittisten esikuvien sitseille tarjottavia 
ja juotavaa hintaan 498,89 euroa. Kulut katetaan lipunmyynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 
c) Taneli Pelkkala ehdottaa 7.4, että maksetaan Eetu Niemelle 250,00 euroa 

kulukorvauksia miekkailu-liikuntakokeilusta koituneiden kulujen johdosta. Kulut 
katetaan liikunnan budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
d) Taneli Pelkkala ehdottaa 7.4, että maksetaan Tiina Laineelle 29,95 euroa kulukorvauksia 

kahvin ostamisesta aj-tilaan. Kulut katetaan kahvin myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 
 
e) Taneli Pelkkala ehdottaa 7.4, että maksetaan Tiina Laineelle 18,00 euroa kulukorvauksia 

tarvikkeiden ostamisesta vappupasseja varten. Kulut katetaan tapahtumabudjetista. 
Hyväksytään ehdotus. 

 
f) Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 12.4, että varataan kaksi hotellihuonetta Forenom 

Aparthotel Tampereelta hintaan 241,32 euroa Ruotsinlaivasimulaatio-tapahtumaa 
varten. Kulut katetaan tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
g) Taneli Pelkkala ehdottaa 12.4, että hyvitetään Jessica Ruohomäelle 498,89 euroa 

Poliittisten esikuvien sitseille ostetuista ruoka- ja juomatarjoiluista. Kulut katetaan 
lipunmyynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 
h) Jessica Ruohomäki ehdottaa 12.4, että ostetaan kevätkokoukseen kokoustarjottavia 

hintaan 10,22 euroa. Kulut menevät kokouskulujen ja aj-tilan budjetista. Hyväksytään 
ehdotus. 

 
i) Taneli Pelkkala ehdottaa 13.4, että hyvitetään Ella-Viivi Pelkoselle 241,32 euroa 

Ruotsinlaivasimulaatio-tapahtumaa varten varatuista hotellihuoneista ajalle 22.4. Kulut 
katetaan tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 
j) Jessica Ruohomäki ehdottaa 14.4, että ostetaan aj-tilaan kauramaitoa ja sokeria hattaran 

tekemiseen max 6 eurolla. Kulut katetaan aj-tilan budjetista. Hyväksytään ehdotus. 
 



k) Kaisla Karvosenoja ehdottaa 17.4, että ostetaan Wappumökille tarjottavia max 90 
eurolla. Kulut katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 

 
l) Milja Karjalainen ehdottaa 19.4, että ostetaan juomia Trivial Perseitä varten max 220 

eurolla. Kulut katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 
 
m) Kaisla Karvosenoja ehdottaa 19.4, että vuokrataan Wappusitseille äänentoisto hintaan 

50 euroa. Kulut katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus. 
 
n) Kaisla Karvosenoja ehdottaa 19.4, että tilataan Pride-bileisiin 100 kappaletta 

haalarimerkkejä hintaan 126 euroa. Kulut katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään 
ehdotus. 

 

 

8. Palaute hallitukselle 

Hallitus on saanut palautteena toiveen Iltakoulun liikuntakokeilulle Trampolin Parkiin. 
Pyritään toteuttamaan toive mahdollisuuksien mukaan.  

 

On saatu palautteena toive lisätä paikkoja wappusitseille. Hallitus on päättänyt Messukylän 
työväentalon tilakapasiteetin ja osallistujien mukavuuden vuoksi rajata tapahtuman 
osallistujamäärän 114 henkilöön. Hallitus kiittää palautteista. 

 

 

9. Menneet tapahtumat 

 a) Wappuviikot 
i. Wappuetkot 4.4. 

Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

ii. Munajahti Mixeissä 11.4. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 

 
iii. Museovierailu 13.4.  

Tapahtumaan osallistui 9 jäsentä. Tapahtuma oli yleisesti 
onnistunut. 

 
iv. Wappulove 14.4. 

Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 
 

v. Poikkitieteellinen beer pong -turnaus 15.4. 
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Iltakoulun joukkueet menestyivät 
turnauksessa kohtalaisesti. 

  
 



vi. Wappumökki 18.–19.4. 
Osallistujien peruutuksista huolimatta tapahtuma oli yleisesti onnistunut. 

 
 

vii. Trivial perseet 20.4. 

Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Iltakoulun hallitus toimi yhtenä 
rastinpitäjänä. 

 

 

10. Tulevat tapahtumat 

a) Iltakoulun akateeminen luovuttaminen 24.1.–29.4. 
Akateeminen verenluovutuskampanja on edelleen käynnissä ja Iltakoulun jäsenten 
toivotaan ottavan siihen osaa. 

 

b)  Wappuviikot 
i. Ruotsinlaivasimulaatio 22.4.  

Tapahtuman järjestelyt ovat kunnossa. Tapahtumaan on myyty 40 lippua 
kide.appissa. Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa, että hankitaan tapahtumaan 
osallistujille virvokkeita enintään 60 eurolla. Hyväksytään ehdotus. 

 

ii. Pornobileiden etkot 24.4.  
Yhteistapahtuma muiden Johto ry:hyn kuuluvien 
ainejärjestöjen kanssa. Tapahtuma on lopppuunmyyty. 

 

iii. Simaa ja tippaleipiä 25.4.  
Tapahtumaan on tullut tähän mennessä noin 30 
ennakkoilmoittautumista. Tapahtumassa käsitellään 
lukuvuosipalaute, joka on lähetetty politologeille.  

 

iv. Pubiryömintä 26.4.  
Tapahtuman lipunmyynti on hoidettu kide.appissa. Järjestelyt 
sujuvat hyvin yhdessä Interaktion kanssa. 

 

v. Särkän Märkä 
Iltakoulun kautta varatut liput tapahtumaan jaettiin 
jäsenistölle ainejärjestötilassa maksutodistetta vastaan. 

 

vi. Wappusitsit 30.4. 
Toastmasterit tapahtumaan on löydetty ja tapahtuman suunnittelu on käynnissä. 
Henkilökunta tapahtumaan pyritään saamaan hallituksesta. Jatkopaikkaa 
tapahtumalle selvitellään.  

 



vii. Wappupiknik 1.5. 
Tapahtuman event julkaistaan mahdollisimman pian. Tapahtuma järjestetään 
Koskipuistossa klo 12 alkaen. 

 

viii. Pride-bileet 13.5. 
Tapahtuman suunnittelu on käynnissä. Tapahtumapaikkana on Mixei. 
Tapahtuman lipunmyynti tapahtuu kide.appissa ja tapahtumaan myydään 100 
lippua 5 euron kappalehintaan. Tapahtuman ohjelmana on drag show, dildobingo 
ja karaokea. 
 

 

11. Kulttuuri ja ympäristö 

Huhtikuun kulttuuritapahtuma eli Iltakoulun ja Interaktion pubiryömintä järjestetään 
tiistaina 26.4. Suunnitteilla ollut Viiniä sohvalla-tapahtuma siirtyy syyskuulle. Suunnitellaan 
toukokuulle kesän kulttuuri- ja ympäristökatsausta. Mietitään Euroviisu-teemaista 
tapahtumaa vielä toukokuulle. 

 

 

12. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 

Pidetään Iltakoulun nettisivut ajantasaisina. Päivitetään Iltakoulun Canva-tili järjestöille 
ilmaiseksi tarjottavaan Pro-versioon. 

 

 

13. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 

Vaihto-opiskelijoiden tutorit syksylle on valittu. Valittuja tutoreita on yhteensä 10. 

 

 

14. Koulutuspolitiikka 

Lukuvuosipalaute on lähetetty politologeille ja se käsitellään yhdessä henkilökunnan kanssa 
Simaa ja tippaleipiä-tapahtuman yhteydessä 25.4. MABin koulutuspoliittiset vastaavat 
tapaavat 21.4. ja kiertävät Hervannan kampusta tarkoituksena tutustua tiloihin ja 
opiskelijoiden tilatarpeisiin. 

 

 

15. Työelämä ja alumni 

Ei uutta tiedotettavaa. 

 

 

16. Varainhankinta 

Sponsoreiden etsintä ensi vuoden opiskelijahaalareita varten on käynnissä ja osa 
sponsoreista on jo varmistunut. On tilattu Iltakoulu-haalarivöitä jäsenille, ja vöiden 



oletetaan saapuvan toukokuun ensimmäisellä viikolla. Supper Club on ehdottanut 
alkusyksylle yhteistyöbileitä Iltakoulun kanssa, joita harkitaan ja aletaan suunnittelemaan. 

 

 

17. Valmennuskurssi 

Valmennuskurssin materiaalipaketit on lähetetty varausmaksun maksaneille kurssilaisille ja 
osallistujille on luotu Facebook-ryhmä. Osallistujia kurssille on tällä hetkellä 22 ja yksi 
pelkän materiaalipaketin tilannut. 

 

 

18. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 

Fuksiviikkojen aikataulun valmistelu on aloitettu. Valittujen tutorien lähitapaaminen ja 
koulutus järjestetään pian. Fuksien Hervantapäivä syksyllä järjestetään yhdessä Indecsin 
kanssa. 

 

 

19. Liikunta ja hyvinvointi 

Toukokuulle suunniteltu kylpylävierailu Edeniin ei toteudu kylpylän aukiolojen puitteissa, 
joten siirretään se syksylle. SportUnilla on viikolla 17 avointen ovien päivät, jolloin kaikki 
opiskelijat pääsevät osallistumaan yleisiin sekä Iltakoulun omiin liikuntavuoroihin. 
Harkitaan syksyn liikuntavuoron ajanmuutosta tai muuttamista enemmän 
yleisurheilulliseksi vuoroksi. 

 

 

20. Marrasjuhlat 

a) Ansiomerkit 
Mietitään Marrasjuhlilla jaettavien standaarien lisäksi jaettavaksi ansiomerkkejä. 
Ansiomerkit ja standaarit jaettaisiin yhtenä palkintona. Kannatetaan ehdotusta ja 
tehdään syyskokouksessa ehdotus merkkiohjesäännön muuttamiseksi. 

 

 

21. Ainejärjestötila 

Kevään viimeinen ainejärjestötilapäivystys järjestetään ensi viikon torstaina 28.4. 

 

 

22. Kevätkokous 

Iltakoulun sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 12.4. Kokouksessa myönnettiin 
vastuuvapaus vuoden 2021 hallitukselle. Kokouksessa valittiin hallitukseen uusi työelämä- 
ja alumnivastaava Elias Nolte. 

 

 

23. Puheenjohtajan tilannekatsaus 



Puheenjohtaja osallistui 7.4. järjestetyille puheenjohtajapäiville, joissa keskusteltiin muun 
muassa hallituksen valitsemistavoista. Puheenjohtaja osallistui TOSI-tilahankkeen 
puheenjohtajien haastatteluun. 

 

 

24. Muut esille tulevat asiat 

a) TREYn toiminta-avustushaku & yhdistysilmoitus 2022 
Haetaan TREYltä toiminta-avustuksia. Hakuun on edellytyksenä kertomus aiemman 
vuoden toiminnasta, jonka kunkin sektorin vastaava hoitaa tehdyksi määräaikaan 4.5. 
mennessä. 

 

 

25. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Hallituksen seuraavan kokouksen ajankohta tarkentuu myöhemmin. 

 

 

26. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 17.11. 

 

 

 

_________________________________ __________________________________ 
Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja Tiina Laine, sihteeri 

 

 

_________________________________ __________________________________ 
Kaisla Karvosenoja, pöytäkirjantarkastaja Eevi Kotiranta, pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 


