ILTAKOULU RY
HALLITUKSEN KOKOUS 9/2022

PÖYTÄKIRJA

Aika: Tiistai 10.5.2022 kello 17.30
Paikka: Zoom
Etäyhteyslinkki:
https://tuni.zoom.us/j/67239504900?pwd=VDdlcHRsWURuZmJrcUM2OUJBeUJJUT09
Paikalla:
Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja
Tiina Laine, sihteeri
Eevi Kotiranta
Eetu Niemi
Elias Nolte
Ella-Viivi Pelkonen
Juuni Jaatinen
Kaisla Karvosenoja
Milja Karjalainen
Saara Vuorinen
Tessa Kiviniemi

1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 17.39.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ella-Viivi Pelkonen ja Juuni Jaatinen.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Jessica Ruohomäki ehdottaa, että lisätään kohtaan 10. Tapahtumat alakohta b)
Euroviisukatsomo TEN:in kanssa. Hyväksytään ehdotus.

5. Ilmoitusasiat ja posti
On saatu kutsu Man@gerin vuosijuhlille 24.9, ja selvitetään vuosijuhlille osallistujia.
TREY:n järjestöavustushakemus on toimitettu ja sen käsittelyä odotetaan.

6. Talous
a) Taloustilanne
Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 30 431,26 euroa.
b) Laskut ja korvaukset
Ei uusia laskuja tai korvauksia.

7. Sähköiset päätökset
a) Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 21.4, että varataan Rax Buffet Koskikeskuksesta buffet 40
ihmiselle kappalehintaan 15,50 euroa eli yhteensä 620,00 eurolla
Ruotsinlaivasimulaatiota varten. Kulut katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään
ehdotus.
b) Eevi Kotiranta ehdottaa 26.4, että ostetaan 7,17 eurolla kauramaitoa aj-tilaan. Kulut
katetaan kahvin myynnillä. Hyväksytään ehdotus.
c) Taneli Pelkkala ehdottaa 27.4, että maksetaan Turun haalarimerkki Oy:lle 172,77 euroa
wappuviikkojen haalarimerkeistä. Kulut katetaan tapahtumabudjetista. Hyväksytään
ehdotus.
d) Taneli Pelkkala ehdottaa 28.4, että maksetaan HD-Group Oy:lle 750,00 euroa Iltakoulun
opiskelijahaalareiden vyötilauksesta. Kulut katetaan vöiden myynnillä. Hyväksytään
ehdotus.
e) Taneli Pelkkala ehdottaa 28.4, että maksetaan Eventumo Oy:lle 50,00 euroa
äänentoistolaitteen vuokraamisesta 30.4. järjestettäviä Wappusitsejä varten. Kulut
katetaan sitsibudjetista. Hyväksytään ehdotus.
f) Taneli Pelkkala ehdottaa 29.4, että maksetaan Turun haalarimerkki Oy:lle 264,97 euroa
Trivial perseet-haalarimerkkien tilauksesta. Kulut katetaan osallistumismaksuilla.
Hyväksytään ehdotus.
g) Taneli Pelkkala ehdottaa 29.4, että hyvitetään Eetu Niemelle 45,00 euroa Indecs ry:n
vuosijuhlaedustuksesta sekä vuosijuhlalahjasta. Kulut katetaan ulkosuhdebudjetista.
Hyväksytään ehdotus.

h) Taneli Pelkkala ehdottaa 29.4, että hyvitetään Reetamari Pesoselle 40,00 euroa Indecs
ry:n vuosijuhlaedustuksesta. Kulut katetaan ulkosuhdebudjetista. Hyväksytään ehdotus.
i) Taneli Pelkkala ehdottaa 29.4, että maksetaan Milja Karjalaiselle 55,04 euroa
Wappumökille hankituista tarjoiluista. Kulut menevät bilebudjetista ja katetaan
osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus.
j) Taneli Pelkkala ehdottaa 29.4, että maksetaan Milja Karjalaiselle 205,81 euroa Trivial
perseet-tapahtumaa varten hankituista tarjoiluista. Kulut menevät bilebudjetista ja
katetaan osallistumismaksuilla. Hyväksytään ehdotus.
k) Taneli Pelkkala ehdottaa 29.4, että maksetaan Eevi Kotirannalle 7,17 euroa
kauramaidon ostamisesta aj-tilaan. Kulut menevät aj-tilan budjetista ja ne katetaan
kahvin myynnillä. Hyväksytään ehdotus.
l) Taneli Pelkkala ehdottaa 29.4, että maksetaan Jessica Ruohomäelle 10,22 euroa
kevätkokousta varten hankituista tarjoiluista. Kulut katetaan aj-tilan budjetista.
Hyväksytään ehdotus.
m) Taneli Pelkkala ehdottaa 29.4, että maksetaan Jessica Ruohomäelle 5,77 euroa aj-tilan
hattarapäivystykseen ostetuista tarvikkeista. Kulut katetaan aj-tilan budjetista.
Hyväksytään ehdotus.
n) Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 29.4, että tilataan Wappusitseille pizzaa hintaan 307,90
euroa. Kulut katetaan tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus.
o) Ella-Viivi Pelkonen ehdottaa 2.5, että ostetaan Wappusitseille shottilaseja hintaan 10,20
euroa. Kulut katetaan tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus.
p) Taneli Pelkkala ehdottaa 2.5, että ostetaan tarjottavia Wappusitseille 488,54 eurolla.
Kulut katetaan sitsibudjetista. Hyväksytään ehdotus.
q) Taneli Pelkkala ehdottaa 2.5, että ostetaan juotavia Wappusitseille 292,25 eurolla. Kulut
katetaan sitsibudjetista. Hyväksytään ehdotus.
r) Taneli Pelkkala ehdottaa 3.5, että maksetaan Tiina Laineelle 59,96 euroa tarjottavien
hankkimisesta Ruotsinlaivasimulaation. Kulut katetaan tapahtumabudjetista.
Hyväksytään ehdotus.
s) Taneli Pelkkala ehdottaa 4.5, että maksetaan Hene Oy:lle 490,00 euroa Wappumökin
bussikuljetuksista. Kulut katetaan tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus.

t) Juuni Jaatinen ehdottaa 9.5, että ostetaan 14.5. järjestettävään Iltakoulun ja TEN:in
Euroviisukatsomoon tarjoiluja ja tarvikkeita 25 eurolla. Kulut katetaan
kulttuuribudjetista. Hyväksytään ehdotus.

8. Palaute hallitukselle
Palautelomakkeeseen on saatu yksi palaute. Palautteessa kiitettiin vapputapahtumista ja
kommentointiin Wappusitsien onnistumista. Palautteessa kysyttiin, miksi sitseillä oli
käytössä muovisia shottilaseja ja kommentointiin veden puutetta pöydissä.
Henkilökuntavajeen vuoksi Wappusitseillä jouduttiin hyödyntämään poikkeuksellisesti
kertakäyttöisiä shottilaseja, mutta yleensä käytössä ovat Iltakoulun omat lasiset shottilasit.
Tapahtumapaikan resursseista johtuen veden tuonti pöytiin ei ollut mahdollista, mutta
aletaan tästä lähtien informoida osallistujia oman vesipullon tuonnin tarpeesta tapahtumista
tiedottaessa. Hallitus kiittää palautteesta.

9. Menneet tapahtumat
a) Iltakoulun akateeminen luovuttaminen 24.1.–29.4.
Iltakoulun ryhmässä luovuttajia oli kampanjan aikana viisi henkilöä.
b) Wappuviikot
i. Ruotsinlaivasimulaatio 22.4.
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut.
ii. Pornobileiden etkot 24.4.
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut.
iii. Simaa ja tippaleipiä 25.4.
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut.
iv. Pubiryömintä 26.4.
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut.
v. Särkän Märkä 27.4.
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut.
vi. Wappusitsit 30.4.
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut.
vii. Wappupiknik 1.5.
Tapahtuma oli yleisesti onnistunut.

10. Tulevat tapahtumat
a) Pride-bileet 13.5.
Tapahtumaan varatut 100 lippua on loppuunmyyty kide.appissa. Tapahtumapaikka
Mixein kanssa on sovittu järjestelyistä. Tapahtumaan on varattu esiintyjäksi drag queen.
Kaalimadolta on saatu palkinnot dildobingoa varten.
b) Euroviisukatsomo TEN:in kanssa 14.5.
Tapahtumaan on ilmoittautunut 20 henkilöä. Tapahtumapaikaksi on varattu Domusklubi.

11. Kulttuuri ja ympäristö
Toukokuun kulttuuritapahtumana on Euroviisukatsomo TEN:in kanssa 14.5. Pyritään
julkaisemaan jäsenistölle kesäteemainen kulttuuri- ja ympäristökatsaus lähiaikoina.

12. Viestintä ja sosiaalipolitiikka
Kartoitetaan iltakoululaisia, jotka haluaisivat esitellä kesätyötään jäsenistölle Instagramissa.
Lukuvuoden viimeiset viikkotiedotteet lähetetään jäsenistölle tällä viikolla.

13. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
Ei uutta tiedotettavaa.

14. Koulutuspolitiikka
Henkilökunnan kanssa järjestetty Simaa ja tippaleipiä-tapahtuma oli yleisesti onnistunut ja
palautekeskustelu oli rakentavaa. Huhtikuussa järjestettiin tiedekunnan kollegio, jonka
muistio on saatu ja käyty läpi. Koulutuspoliittinen vastaava osallistui Johto ry:n
kevätkokoukseen, jossa keskusteltiin Complex ry:n liittymisestä Johto ry:n jäseneksi.

15. Työelämä ja alumni
Ei uutta tiedotettavaa.

16. Varainhankinta
Sponsoreiden hankinta ensi syksyn haalareita varten on hyvällä mallilla.
Varainhankintatoimikunta pyrkii hankkimaan vielä lisää sponsoreita haalareita varten sekä
alkaa myös selvittämään mahdollisia sponsoreita Iltakoulun marrasjuhliin.

Pohditaan yhteistyömahdollisuutta Supper Clubin kanssa koskien Back to School-teemaisia
bileitä syksylle.

17. Valmennuskurssi
Valmennuskurssi on alkanut ja se toteutetaan kokonaan etänä. Torstaina 12.5. osa
iltakoululaisista esittäytyy valmennuskurssilaisille kertoakseen omista pääsykoe- ja
opiskelukokemuksistaan.

18. Tutorointi ja yhdenvertaisuus
Hiiriviikkojen alustava aikataulu on suunniteltu ja tapahtumien vastuualueet jaetaan
tutoreille piakkoin. Toinen tapaaminen valittujen tutoreiden kanssa järjestettiin 7.5.

19. Liikunta ja hyvinvointi
Mietitään yhteisiä liikuntavuoroja ja niiden aikataulua syksylle Boomin ja Staabin kanssa.

20. Marrasjuhlat
Marrasjuhlien suunnittelu on käynnissä. Tilavaraukset juhlia sekä sillistä varten pyritään
tekemään mahdollisimman pian. Selvitetään budjettia sillistä varten.

21. Ainejärjestötila
Ainejärjestötilapäivystyksiä jatketaan syyslukukaudella.

22. Puheenjohtajan tilannekatsaus
Osallistutaan kesällä syndikaatin tapaamiseen, jonka päivämäärä tarkentuu myöhemmin.

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

24. Seuraavan kokouksen ajankohta
Hallituksen seuraavan kokouksen ajankohta tarkentuu myöhemmin.

25. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 18.30.

__________________________________
Jessica Ruohomäki, puheenjohtaja

___________________________________
Tiina Laine, sihteeri

__________________________________
Ella-Viivi Pelkonen, pöytäkirjantarkastaja

___________________________________
Juuni Jaatinen, pöytäkirjantarkastaja

