
ILTAKOULU RY     PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 2/2023 

 

Aika: Maanantai 23.1. klo 16 

Paikka: Pinni A:n Ylävitonen 

 

Paikalla: 
Tiina Laine, puheenjohtaja 

Valtteri Hakala, sihteeri 
Saara Vuorinen, poistui ajassa 17:57 
Anni Ketola 
Elli Salonen 

Heidi Tauriainen 

Helena Ruotsalainen 
Henrietta Mikkola 
Meeri Jalonen 

Parawee Chuenjit 
Pinja Kemppainen 
Ronja Tilli 
Sanni Saikkonen 

Vilma Tossavainen 

 

Puhe- ja läsnäolo-oikeus: 
Paul Pellas 

Tiia Saltiola, poistui ajassa 17:25 

Aleksi Kivimaa, saapui ajassa 16:35 ja poistui ajassa 17:02 

Lassi-Olavi Mäkinen, saapui ajassa 17:24 

 

 

1. Kokouksen avaaminen  

Avataan kokous ajassa 16:05. 

 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Anni Ketola ja Parawee Chuenjit. 

 

 



4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Valtteri Hakala ehdottaa, että lisätään kohtaan 6. Talous, alakohta 6. b) Laskut ja korvaukset. 

Hyväksytään ehdotus. 

 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Boomi ry:ltä on saatu vuosijuhlakutsu. Kiitämme kutsusta ja etsimme osallistujia.  

On saatu pyyntö osallistua lukiolaisille pidettävälle opintosuunnan esittelylle yliopiston ja 

Tampereen lukioiden yhteistyökurssilla ”Maailman kriisit -ihminen ja poikkeukselliset olosuhteet”.  

P-klubi toivottaa Iltakoulun tervetulleeksi Turkuun. Mikäli pidämme excursion Turussa, on P-klubi 

kiinnostunut järjestämään yhdessä iltatapahtumaa. 

 

 

6. Talous 

a) Taloustilanne 

Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 24 464,30 euroa. 

 

b) Laskut ja korvaukset 

Anni Ketola ehdottaa, että maksetaan Biopsi ry:lle 21,51 euroa Lavatanssiharkkojen 16.11.2022 

tilavuokrasta. Kulut menevät tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

Anni Ketola ehdottaa, että maksetaan Valtteri Hakalalle 40 euroa BOSA ry:n vuosijuhlille 

osallistumisesta syntyneistä lippukuluista. Kulut menevät edustusbudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

Anni Ketola ehdottaa, että maksetaan Anette Länsipurolle 11,94 euroa 11.1. kauramaidon 

ostamisesta aj-tilaan. Kulut menevät aj-tilan budjetista ja katetaan kahvin myynnillä. Hyväksytään 

ehdotus. 

Anni Ketola ehdottaa, että maksetaan Anette Länsipurolle 16,95 euroa 12.1. kahvin, kauramaidon ja 

leivontatarvikkeiden ostamisesta aj-tilaan. Kulut menevät aj-tilan budjetista ja katetaan kahvin 

myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

Anni Ketola ehdottaa, että maksetaan Anette Länsipurolle 35,24 euroa 18.1. kahvin ja roskapussien 

ostamisesta aj-tilaan.  Kulut menevät aj-tilan budjetista ja katetaan kahvin myynnillä. Hyväksytään 

ehdotus. 

Anni Ketola ehdottaa, että maksetaan Parawee Chuenjitille 3,95 euroa 18.1. käsipyyhkeiden 

ostamisesta HVK:hon. Kulut menevät HVK:n budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

Anni Ketola ehdottaa, että maksetaan Tiina Laineelle tarjoilun ja juomien ostamisesta aloitussaunaa 

varten 97,68 euroa. Kulut menevät saunabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

Anni Ketola ehdottaa, että maksetaan Tiina Laineelle HVK tarjoilujen ostamisesta 58,33 euroa. 

Kulut menevät HVK:n budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 



Hiihtokisojen osallistujamaksut on maksettu Iltakoululle ajallaan. 

 

 

7. Sähköiset päätökset 

a) Ronja Tilli ehdottaa 14.1.2023, että ostetaan 29 kappaletta maastohiihdon SM-kisalippuja 

Tampereen Pyrintö ry:ltä hintaan 145 €. Kulut katetaan liikunnan budjetista ja korvataan 

lippujen myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 

b) Tiina Laine ehdottaa 17.1.2023, että ostetaan aj-tilaan kauramaitoa ja kahvia enintään 50 

eurolla. Kulut menevät aj-tilan budjetista ja katetaan kahvin myynnillä. Hyväksytään 

ehdotus. 

 

c) Parawee Chuenjit ehdottaa 18.1.2023, että ostetaan käsipaperia 3,95 eurolla. Kulut menevät 

HVK:n budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

d) Vilma Tossavainen ehdottaa 18.1.2023, että ostetaan kaverisitsejä varten juomia Nokian 

panimolta 451,72 eurolla. Kulut menevät tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

e) Tiina Laine ehdottaa 18.1.2023, että maksetaan POP-Pankille 30,00 euroa yhdistyksen 

tilinkäyttöoikeuksien sekä pankkikortin ja verkkopankin käyttöoikeuksien tietojen 

muuttamisesta. Kulut menevät rahoitusbudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

f) Anni Ketola ehdottaa 19.1.2023, että maksetaan TampereMissio ry:lle 120,00 euroa 

Nikaman saunan vuokraamisesta 9.12.2022 järjestettyä Maisterisaunaa varten. Kulut 

menevät tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

g) Tiina Laine ehdottaa 19.1.2023, että ostetaan Iltakoulun kevään aloitussaunaan tarjoiltavia 

enintään 100 eurolla. Kulut menevät saunabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

h) Anni Ketola ehdottaa 19.1.2023, että maksetaan Lihapullakeisari Oy:lle 360,00 euroa 

Varikon saunan vuokraamisesta 7.1. järjestettyä HVK:ta varten. Kulut menevät HVK:n 

budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

i) Anni Ketola ehdottaa 19.1.2023, että maksetaan Eventumo Oy:lle 60,00 euroa 

äänentoistolaitteen vuokraamisesta 26.1. järjestettäviä kaverisitsejä varten. Kulut menevät 

tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

j) Vilma Tossavainen ehdottaa 23.1.2023, että käytetään 308,63 euroa Iltakoulun kaverisitsien 

tarjoiluihin. Kulut menevät tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 



 

8. Palaute hallitukselle 

Palautelomakkeeseen on saatu yksi uusi palaute. Viestinnän asiallisuudesta on saatu palautetta. Ei 

syytetä yleisöä ”rottailusta” ja pidetään yleisesti huolta asiallisesta kielestä.  

Lisäksi on toivottu työnhakukoulutusta, sekä suurempaa roskista ainejärjestötilaan. 

Hallitus kiittää saadusta palautteesta. 

 

Tiina Laine ehdottaa, että ostetaan ainejärjestötilaan isompi roskis. Hyväksytään ehdotus. 

 

Tukihenkilöiden alkoholittomuus päätöksestä on saatu niin positiivisia, kuin negatiivisia 

kommentteja. Korostamme, että päätös ei koske kuin hallituksen jäseniä. Näin ollen esimerkiksi 

tutoreita ei voida velvoittaa alkoholittomuuteen. Lisäksi vastuuta tukihenkilönä toimimisesta 

kierrätetään hallituksen sisällä.  

On saatu toiveita sitsikulttuurin ”ryhtiliikkeestä.” 

Kangaskassien laadusta on tullut negatiivista palautetta.  

Instagramin puolelta on tullut toiveita uudelle college paitojen tilaukselle. Lisäksi Instagram 

sisällöstä on saatu positiivista palautetta. 

”Teetä, sympatiaa ja maailmanrauhaa” tapahtumasta on esitetty toive. Käytännössä siis toive 

alkoholittomasta keskustelutilaisuudesta. 

Akateemiseen Aurajokilaivuritutkintoon (AATU) liittyen on tullut kyselyitä. Mahdollista 

ryhmäosallistumista kartoitetaan. 

Jallu/jauhojengi haalarimerkkiä on toivottu.  

Englanninkielisestä kokoustiivistelmästä tullut positiivista palautetta. 

Hallitus kiittää kaikesta saadusta palautteesta. 

 

 

9. Toimihenkilöiden valinta ja nimeäminen 

a) Vuosijuhlatoimihenkilö 

On saatu yksi hakemus. Hakemuksen on jättänyt Vilma Lintunen. Valitaan 

vuosijuhlatoimihenkilöksi Vilma Lintunen. 

 

b) Valmennuskurssitoimihenkilö 

On saatu yksi hakemus. Hakemuksen on jättänyt Salla Toiviainen. Valitaan 

valmennuskurssitoimihenkilöksi Salla Toiviainen. 

 

c) SYY-toimihenkilö 



On saatu yksi hakemus. Hakemuksen on jättänyt Paul Pellas. Valitaan SYY-toimihenkilöksi Paul 

Pellas. 

Pellas kiittää valituksi tulosta ja lupaa laittaa ”asioita tapahtumaan.” 

 

 

Aleksi Kivimaa saapuu ajassa 16:35 

 

10. Valmennuskurssi 

Kurssista tulee tehdä näkyvämpi tänä vuonna ja mainontaa tulee tehostaa. 

Kurssin hinnasta päätetään myöhemmin. Valmennuskurssivastaava ja -toimihenkilö tapaavat, 

jolloin kurssin opettajan palkkiosta neuvotellaan budjetin valossa. 

Palataan kurssin hinnan korottamis- ja opettajan palkka-asiaan seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

Kurssin materiaalihankinnoista tulee päättää. On päätettävä mitä kaikkea Iltakoulu voi opettajalle 

korvata materiaalihankintojen suhteen.  

Kurssien opetussisältöä ei ole aiemmin tallennettu videolle. Tarkastellaan tallentamisen 

mahdollisuuksia. Tarkastellaan myös mahdollisuutta käyttää jotakin opetustilaa hyväksi kurssin 

aikana.  

 

 

Aleksi Kivimaa poistuu ajassa 17:02 

 

 

11. Tulevat tapahtumat 

a) IK loves International 25.1. 

Mainostus on alkanut. Luvassa on rentoa pelailua. Tapahtumaan on toive yhteisaktiviteetista ja 

tähän pyritään. Tapahtuma alkaa klo 17.00.  

 

b) Kaverisitsit 26.1. 

Juomat ja ruuat on tilattu ja henkilökuntaa on saatu värvättyä. Ei uutta tiedotettavaa. Haalarimerkkiä 

näyttämällä pääsee jatkoille ilmaiseksi.  

 

c) TREY järjestöstartti 31.1. 

Ei uutta tiedotettavaa. 

 

d) Harkkakyykkä 6.2. 



Facebook tapahtuma on luotu ja järjestelyt tapahtumaa varten hoidettu. Tapahtuma alkaa klo 18:30. 

Tarjolla tapahtumassa on makkaraa. 

 

e) Vaihto-opiskelijoiden harkkasitsit 9.2. 

Tapahtuma on tarkoitettu OKA:n ja IK:n kv-tuutoreille ja vaihto-opiskelijoille. DOMUS klubi on 

varattu tapahtumaa varten. Symposiumille on mahdollista jatkaa jatkoille. Näillä näkymin 

tapahtuma on ilmainen. Järjestelyt etenevät hyvää vauhtia. 

 

f) Kyykkä 11.2. 

Ilmoittautumislomake tulossa. Ensikertalaisuuden lisäksi otetaan huomioon vanhemmat opiskelijat, 

jotka eivät ole mahdollisesti vielä päässeet osallistumaan kyykkään. 

 

g) Amorin askartelupiiri 13.2. 

Mainostus on alkanut ja tilana toimii TOAS Ilmari. Järjestelyt etenevät hyvää vauhtia. 

 

h) YstävänpäiväLove 14.2. 

Tapahtuma on julkaistu ja lipunmyynti alkaa 31.1. klo 12.00.  

 

WappuLoven alustava päivämäärä 27.4. 

Dildo-bingoa ideoidaan helmikuun loppuun. Tavoitteena ilmainen tapahtuma. Päivää ei ole vielä 

päätetty.  

Vihersitsien suunnittelu on käynnissä ja ne järjestetään 16.3 messukylässä. 

Messukylää tiedustellaan Vappusitsejä varten. 

Johto ry järjestää 17.4. pornobileiden etkot. 

MAGS haluaisi järjestää Iltakoulun kanssa koripallo x gangstaräppi -tapahtuman. 

Staabi ry:n kanssa on suunnitteilla englanninkieliset sitsit. 

 

 

12. Menneet tapahtumat 

a) Aloitussauna 19.1. 

Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Paikalla oli noin 40 – 50 iltakoululaista.  

 

 

Aloitetaan kokoustauko ajassa 17:18  

 



Lassi-Olavi Mäkinen saapuu ajassa 17:24 

Päätetään kokoustauko ajassa 17:25 

Tiia Saltiola poistuu ajassa 17:25 

 

 

13. Kulttuuri ja ympäristö 

Kulttuurikatsaus tarkoitus tuottaa helmikuun alkuun. Kulttuurikatsauksen teettäminen myös 

englanniksi otetaan harkintaan. Teatteri-excursion mahdollista toteuttamista kartoitetaan.  

 

 

14. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 

Nettisivuille on päivitetty hallituslaisten kuvat. Lisäksi hallituksen esittäytymiset ovat alkaneet 

Instagramin puolella.  

Iltakoulun Instagram-tilille on linkitetty linktr.ee osoite, johon on koottu jäsenistölle tärkeitä ja 

ajankohtaisia linkkejä. 

 

 

15. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 

Pamojan yhteistyösopimus on valmiina allekirjoitettavaksi.  

Tammihaku vaihto-opintoihin päättyy torstaina 26.1.  

Kansainvälisyys tukiraha haku yhteistapahtumaa varten on valmisteltu. Tarkoituksena on järjestää 

kansainväliset sitsit.  

 

 

16. Koulutuspolitiikka 

Johto ry:n, Staabi ry:n ja Boomi ry:n kanssa on suunnitteilla eduskuntavaalipaneeli. Paneelia 

seuraamaan olisi vapaa pääsy. Panelistien haku on käynnissä. 

Suunnitteilla on järjestää maaliskuussa opintosuuntainfo paneeli, jossa olisi opiskelijoita ja opettajia 

keskustelemassa eri opintosuunnista. Tapahtuma olisi suunnattu kaikille, mutta mainostuksessa olisi 

erityisesti tarkoituksena huomioida fuksit, joille opintosuuntavalinta tulee pian.  

Tällä hetkellä kerätään valtio-opin vastuu opettajien toiveesta palautetta valtio-opin 

menetelmäopinnoista, joiden pohjalta järjestetään keskustelutilaisuus 6.2. yhdessä henkilökunnan 

kanssa. Myös kansainvälisen politiikan menetelmäopinnoista tullaan toteuttamaan palautteen 

kerääminen. 

Opiskelijahaku koulutuksen suunnitteluryhmiin on edelleen auki.  

 

 



17. Työelämä ja alumni 

Kotimaan excursio on suunnitteila, tämän tiimoilta tullaan toteuttamaan kysely kiinnostavista 

kohteista. Ulkomaan excursio tulee syksyllä. Aiheesta ei muuta tiedotettavaa. 

 

 

18. Varainhankinta 

”Jee!” 

Ensimmäinen haalarisponsori on jo olemassa. 

College-paidoista on kyselty. Brodeerattujen paitojen tilaaminen kiinnostaa osaa jäsenistöstä, hinta 

näille tulee selvittää. Asian tiimoilta toteutetaan kysely. Juhlanauhojen tilaaminen on ajankohtaista, 

sillä nauhaa on jäljellä vähän. 

Haalarimerkkien myynti tulee siirtymään Kide.app:iin.  

 

 

19. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 

Tutor haku on alkanut ja siitä vastuussa on TREY. Tutoreiden määrää voidaan tarkastella, mikäli se 

koetaan tarpeelliseksi. Staabi ry:n kanssa tunnustellaan mahdollista maisteritapahtumaa. 

 

Saara Vuorinen poistuu ajassa 17:57 

 

 

20. Vuosijuhlat 

Tiina Laine ehdottaa, että vuosijuhlatoimihenkilöllä olisi mahdollisuus kustantaa lippu itselleen 

puoleen hintaan, palkkiona kovasta työstä joka tehtävään kuuluu. Hyväksytään ehdotus. 

 

 

21. Liikunta ja hyvinvointi 

Hiihdon SM-kisoihin osallistuminen sujui hyvin. Helmikuulle on suunnitteilla luistelua, mikäli 

maassa on jäätä. Luistimien vuokraamismahdollisuus vielä selvitettävänä. 

 

 

22. Ainejärjestötila 

Paperisten kahvipassien päivittäminen Excel-muotoon on alkanut. Päivystykset pyörivät päätettyyn 

tapaan. 

 

 



23. Uusien jäsenten hyväksyminen 

Tiina Laine ehdottaa, että hyväksytään neljä (4) uutta jäsentä. Hyväksytään ehdotus. 

 

 

24. Puheenjohtajan tilannekatsaus 

Tiedekunnan henkilökuntaa tullaan tapaamaan. Tunnelma on yleisesti hyvä ja asiat sujuvat kivasti. 

 

 

25. Muut esille tulevat asiat 

Järjestön kevätkokous on tarkoitus järjestää 21.3. 

Helmikuun alussa järjestetään tapahtumiensuunnittelu -palaveri. 

 

 

26. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 

 

 

27. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 18:06 

 

  

  

  

 

 

  

 ______________________________________  ______________________________________  

  Tiina Laine, puheenjohtaja   Valtteri Hakala, sihteeri 

 

______________________________________  ______________________________________  

 Anni Ketola, pöytäkirjantarkastaja   Parawee Chuenjit, pöytäkirjantarkastaja 


