
ILTAKOULU RY     PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 3/2023 

 

Aika: Keskiviikko 8.2. klo 16 

Paikka: Pinni A:n Ylävitonen 

 

Paikalla: 
Tiina Laine, puheenjohtaja 

Valtteri Hakala, sihteeri 
Saara Vuorinen 
Anni Ketola 
Elli Salonen 

Heidi Tauriainen 

Helena Ruotsalainen 
Meeri Jalonen, poistui ajassa 16:46 
Parawee Chuenjit 

Pinja Kemppainen 
Ronja Tilli 
Sanni Saikkonen 

Vilma Tossavainen 

 

Puhe- ja läsnäolo-oikeus: 

Eetu Niemi, saapui ajassa 16:18 

 

 

1. Kokouksen avaaminen  

Avataan kokous ajassa 16:02. 

 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Sanni Saikkonen ja Elli Salonen. 

 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Anni Ketola ehdottaa, että lisätään kohtaan 6. Talous, alakohta 6. c) Budjettikatsaus. Hyväksytään 

ehdotus. 



 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

On saatu kutsut Indecsin ja Patinan vuosijuhlille. Kiitämme kutsuista. 

On saatu kutsu anniskeluravintola Ruman avajaisiin. Kiitämme kutsusta. 

Valta ry:ltä, sekä Boomi ry:ltä on saatu tervehdys kirjeet. 

Ukrainan tukikonserttiin liittyen on saatu lisätietoa. Voimme osallistua tapahtuman mainontaan. 

Vappuradioon etsitään innokkaita järjestötoteuttajia.  

 

 

6. Talous 

a) Taloustilanne 

Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 24 948,21 euroa. 

b) Laskut ja korvaukset 

Anni Ketola ehdottaa, että maksetaan Tiina Laineelle 5,97 euroa shottilasien ostamisesta Iltakoulun 

tapahtumiin. Kulut menevät tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

Anni Ketola ehdottaa, että maksetaan Tiina Laineelle 20,00 euroa yhdistyksen 

nimenkirjoitusoikeuksien vaihtamisesta. Kulut menevät rahoitusbudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

Anni Ketola ehdottaa, että maksetaan Anette Länsipurolle 11,94 euroa kahvimaidon ostamisesta aj-

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

Anni Ketola ehdottaa, että maksetaan Ronja Tillille 10,30 euroa pahvikuppien ostamisesta 

harkkakyykkään 6.2. Kulut menevät liikunnan budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

c) Budjettikatsaus 

Alkaneen vuoden budjetin suunnittelussa on ollut epätarkkuutta, joka on johtanut budjetin käytön 

epäselvyyteen. Epäselvyydet ovat kuitenkin nyt korjattu. 

 

Pamojan lahjoitus on viimein saatu vaikeuksista huolimatta maksettua.  

 

 

7. Sähköiset päätökset 

a) Valtteri Hakala ehdottaa 25.1.2023, että lahjoitetaan 5 euroa Suomen Punaisen Ristin 

Ukrainan kriisi -keräykseen, lahjana 20-vuotiaalle BOSA ry:lle. Kulut menevät 

edustusbudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

b) Tiina Laine ehdottaa 25.1.2023, että ostetaan 18 lasista shottilasia Iltakoulun tapahtumiin 

hintaan 5,97 euroa. Kulut menevät tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 



c) Anni Ketola ehdottaa 31.1.2023, että maksetaan Tampereen Pyrintö ry:lle 145,00 euroa SM-

hiihtojen kisalipuista. Kulut menevät liikunnan budjetista ja katetaan lippujen myynnillä. 

Hyväksytään ehdotus. 

 

d) Anni Ketola ehdottaa 31.1.2023, että maksetaan Vilma Tossavaiselle 215,82 euroa 

kulukorvausta juomien ostamisesta kaverisitseille 26.1. Kulut menevät tapahtumabudjetista. 

Hyväksytään ehdotus. 

 

e) Anni Ketola ehdottaa 31.1.2023, että maksetaan Elli Saloselle 311,93 euroa kulukorvausta 

ruokien ja muiden tarvikkeiden ostamisesta kaverisitseille 26.1. Kulut menevät 

tapahtumabudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

f) Anni Ketola ehdottaa 31.1.2023, että maksetaan Anette Länsipurolle 26,32 euroa 

kulukorvausta kahvin ja kauramaidon ostamisesta aj-tilaan. Kulut menevät aj-tilan budjetista 

ja katetaan kahvin myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 

g) Anni Ketola ehdottaa 31.1.2023, että maksetaan Valtteri Hakalalle 5,00 euroa kulukorvausta 

lahjoituksesta SPR:n Ukraina-keräykseen lahjana 20-vuotiaalle BOSA ry:lle. Kulut menevät 

ulkosuhdebudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

h) Anni Ketola ehdottaa 2.2.2023, että maksetaan Nokian Panimo oy:lle 451,72 euroa 

kaverisitseille 26.1. hankituista juomista. Kulut menevät tapahtumabudjetista. Hyväksytään 

ehdotus. 

 

i) Ronja Tilli ehdottaa 5.2.2023, että ostetaan mehua ja kertakäyttömukeja harkkakyykkään 

enintään 25 eurolla. Kulut menevät liikunnan budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

j) Tiina Laine ehdottaa 6.2.2023, että maksetaan Sanni Saikkoselle 25,44 € matkakorvauksia 

vero.fi ohjeistuksen 0,53snt/km mukaisesti 48 km matkasta sitsitarjottavien kuljettamisesta. 

Kulut menevät tapahtumabudjetista ja katetaan lipunmyynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 

k) Tiina Laine ehdottaa 7.2.2023, että ostetaan aj-tilaan kahvia ja kauramaitoa enintään 50 

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

ehdotus. 

 

 

8. Palaute hallitukselle 

a) Toivekysely 

Toivekyselyyn on saatu 21 vastausta. Yleisesti on toivottu lisää bileitä, sitsejä, alkoholittomia ja 

yhteisöllisiä tapahtumia. Excursiot ja eduskuntavierailu ovat myös saaneet tukea. Liikunnan alalta 

on toivottu laajasti eri lajikokeiluja. 

 

Palautelomakkeeseen on saatu kaksi uutta palautetta.  

Nettisivujen tapahtumalinkkien saavutettavuus ei ole toteutunut. Palautteessa mainittu ongelma on 

korjattu. 



Toiminnan kerrotaan näyttäneen hyvältä alkuvuoden. Toivotaan Työväen ampujat -haalarimerkkiä 

ja liikuntapassia. 

Työväen ampujilla on olemassa haalarimerkki. Uuden haalarimerkin tilaamista tarkastellaan. 

Liikuntapassi on toistaiseksi aavistuksen ongelmallinen, kun ei voida arvioida voidaanko merkit 

kattaa liikunnan budjetilla. Otetaan idea kuitenkin harkintaan ja mahdollisuutta esimerkiksi 

ensivuodelle kartoitetaan. 

Hallitus kiittää saadusta palautteesta.  

 

 

Eetu Niemi saapuu ajassa 16:18. 

 

 

9. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 

Tutorhaku on päättynyt. Hakemukset saadaan mahdollisesti järjestöjen käyttöön kuluvan viikon 

aikana, mutta viimeistään kuitenkin 13.2. Tämän jälkeen tutortoimihenkilön kanssa tehdään 

tutorvalinnat. Valinnat tehdään anonyymisti tasavertaisuuden nimissä. Valinnat tulee ilmoittaa 

TREY:lle 24.2. mennessä. 

Järjestöstartissa nousi muutaman muun ainejärjestön edustajan kesken esiin tarve päivitetylle listalle 

esteettömistä tiloista Tampereella. TREY:llä on olemassa lista, mutta sekin vaatii kuulemma 

päivittämistä. Voimme osallistua listan tuottamiseen halutessamme.  

IK-keskustelee tapahtumaa ei ole vielä suunniteltu. 

 

 

10. Tulevat tapahtumat 

a)  Vaihto-opiskelijoiden harkkasitsit 9.2. 

Valmistelut ovat sujuneet hyvin. Budjettia on varattu 50 euroa.  

 

b) Kyykkä 11.2. 

Joukkue on valittu arpomalla. Kaikille joukkueeseen hakeneille on tiedotettu, ovatko päässeet 

joukkueeseen. Mainostetaan tapahtumaa Instagramissa, jotta saadaan kannattajia paikalle.  

 

c) Amorin askartelupiiri 13.2. 

Mainostus on alkanut. Tapahtumaan ei ole ilmoittautumista. Järjestelyt etenevät hyvin.  

 

d) YstävänpäiväLove 14.2. 

Tapahtuma tuli loppuunmyytyä ensimmäisenä päivänä. Järjestelyt etenevät hyvin. 

 



e) Iltakoulun luistelu 21.2. 

Tapahtuma on julkaistu Fecebookissa. Luistinten vuokraaminen on yhä selvityksen alla. 

 

f) Hallitussitsit 22.2. 

Teema ja lipunmyynti jaettu hallituksen WhatsApp -ryhmään.  

 

g) Iltakoulun dildobingo 23.2. 

Järjestelyt etenevät. 

 

h) St. Patrick’s Day -sitsit 16.3. 

Vihersitsien suunnittelu on aloitettu. Tapahtuma julkaistaan 16.2. ja lipunmyynti alkaa 23.2. 

 

Vaalivalvojaiset tapahtuman ideointi on käynnissä. 

Beer pong -turnaus järjestetään 13.4. 

Pubiryömistä järjestetään alustavasti 12.4.  

Wappumökkiä on suunniteltu Puolue ry:n kanssa. Tietoa Puolueen mahdollisten osallistujien 

määrästä odotetaan. 

Dildobingo järjestetään Passionissa 23.2.  

Messukylä on varattu vappusitsejä varten. 

 

 

11. Menneet tapahtumat 

a) IK loves international 25.1. 

Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Viisi vaihto-oppilasta oli paikalla. Yhteensä noin 15 

osallistujaa. 

 

b) Kaverisitsit 26.1. 

Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Budjetti ylittyi 26,11 eurolla.  

 

Elli Salonen ehdottaa, että ostetaan 215,82 eurolla juotavaa kaverisitsejä varten. Hyväksytään 

ehdotus. 

 

c) TREY järjestöstartti 31.1. 

Tapahtuma sujui oikein hyvin.  



 

d) IK ja henkilökunta keskustelee valtio-opin menetelmäopinnoista 6.2. 

Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja keskustelu eteni hyvässä hengessä. Noin 10 osallistujaa.  

 

e) Harkkakyykkä 6.2. 

Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Noin 60 henkeä osallistui. Yksi TREY:n karttu hajosi. 

Odotamme vielä tietoa, tuleeko hajonneesta kartusta korvausvaatimuksia.  

 

 

12. Kulttuuri ja ympäristö 

Viiniä sohvalla -tapahtuma on suunnitteilla. Alustavasti järjestetään 8.3.  

Leffaillan suunniteltu on alkanut. 14.4. Art House Cinema Niagarassa kaksi potentiaalista elokuvaa. 

Mahdollista ryhmäalennusta tiedustellaan.  

Matalan kynnyksen kirppis tai museo kierros harkinnan alla.  

 

 

Meeri Jalonen poistuu ajassa 16:46. 

 

 

13. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 

Nettisivuille on päivitetty osio tulevasta valmennuskurssista. 

Oli tullut palautetta nettisivujen tapahtumalinkkien saavutettavuudesta. Tämä on korjattu. 

Instagramin kohokohtia ja niiden kuvakkeita on päivitetty yhtenäisemmiksi. Kauanko on järkevää 

säilyttää kohokohdissa esimerkiksi vanhojen hallitusten esittelyitä tai aiempien vuosien 

kokoustiivistelmiä? Vanhat kokoustiivistelmät voidaan poistaa, sillä pöytäkirjat löytyvät 

nettisivuilta.  

Toiveissa Tiktokin perustaminen nyt helmikuussa. Vaihtoehtoisesti samaa sisältöä Instagramin 

reelsien muodossa. TikTokin perustaminen saa kannatusta. 

 

Akateemisen luovuttamisen MM-kilpailut ovat alkaneet, ja tietoa jäsenistölle mennyt 

sähköpostilistan kautta. Suunnitellaan myös yhteisluovutusta.  

 

 

14. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 

Pamojan rahasiirron ongelma on saatu vihdoin ratkaistua.  

Johto ry:n kv-osasto kokousti menneenä maanantaina.  



6.3. Johdon kv-tuutoreiden saunailta.  

Vaihtohaku on sulkeutunut.  

Kansainvälisyystukirahahakemus laitettu eteenpäin TREY:lle.  

 

 

15. Koulutuspolitiikka 

Kollegio järjestettiin 23.1.2023. Keskustelussa muun muassa uuden opetussuunnitelman 

suunnittelun aikataulu. Opintojaksojen vähentämisestä oli myös puhe.   

Koulutuksen suunnittelutyöryhmien opiskelijaedustajat ovat löytyneet. 

Valtio-opin opetussuunnittelutyöryhmään valitaan varsinaiseksi jäseneksi Anniina Nuutinen ja vara 

jäseneksi Pihla Hakulinen.  

Kansainvälisen politiikan opetussuunnittelutyöryhmään valitaan varsinaiseksi jäseneksi Cecilia 

Ingman ja varajäseneksi Pirita Ollila. 

Koulutuksen suunnitteluryhmään valitaan varsinaisiksi jäseniksi Iina Vahteri ja Kia Katjos, sekä 

varajäseniksi Milja Karjalainen ja Miira Parhiala.  

SISU-aiheinen aj-päivystys järjestetään ensi viikon torstaina 16.2. 

Eduskuntavaalipaneeli pidetään maanantaina 13.3. klo 14 yliopiston auditoriossa D10a. Suunnittelu 

etenee. 

 

 

16. Työelämä ja alumni 

Kotimaan excursion järjestelyt etenevät. Yhteydenotot on laitettu menemään vierailukohteisiin. 

Paikkakuntana Turku (puheenjohtaja: WUU!), ajoitus tarkentunut alustavasti viikolle 14. P-klubi on 

tarjoutunut järjestämään kanssamme viihdyttävää iltaohjelmaa excursio-päivän päätteeksi.  

Ulkomaan excursioon liittyen on oltu yhteydessä aiempaan sitä järjestäneeseen työelämävastaavaan.  

 

Alumnitoiminnasta ei uutta tiedotettavaa. 

 

 

17. Varainhankinta 

Yrityksiin on otettu yhteyttä yhteistyön merkeissä. 

 

Heidi Tauriainen ehdottaa, että nostetaan haalarimainospaikkojen hintaa 50 eurolla. Hyväksytään 

ehdotus. 

 

Ravintola Kumman kanssa neuvottelut yhteistyöstä käynnissä. 



YKA:n kevään 2023 tukihaku on auennut ja on auki 22.2. asti. Saatu summa on viime vuonna ollut 

750 €. Vuoden 2023 hakemuksen rungon luominen on kesken.  

Haalarimerkkitilauksia on tullut jo muutama tänä vuonna. Merkkien markkinoinnin ja mainostuksen 

lisääminen tavoitteena.  

Haalarimerkkiehdotuksia ei ole tullut hirveästi ja olisi tärkeä saada Iltakoululaisia ideoimaan lisää 

merkkejä, koska kysyntää on ollut uusille.  

Haalarimerkin suunnittelu kilpailu otetaan harkintaan. Voittaja voisi saada ilmaisen haalarimerkin. 

Syksyn haalaritilauksessa oli merkittäviä ongelmia. Ilmenneiden ongelmien seurauksena hallitus 

kiinnittää erityistä huomiota haalareiden jakoon tänä vuonna. Kirjanpito jaetuista haalareista tulee 

suorittaa tiukemmin.  

 

Heidi Tauriainen ehdottaa, että Iltakoulu ry korvaa Miimi Kinnarin haalarit täysimääräisesti, 

tilauksessa olleiden ongelmien vuoksi. Hyväksytään ehdotus. 

 

 

18. Valmennuskurssi 

Palkkaneuvottelut opettajan kanssa on saatu maaliin. Työsopimuksen valmistelu aloitetaan. 

Kyselemme saisiko jostain lainaan mikrofonin etätoteutuksen ajaksi. Kamerasta myös kysytään.  

Zoom-lisenssi täytyy myös hankkia.  

Moodle-alustasta tiedustellaan, vaihtoehtoiseksi ilmainen google drive kansio. Drive saa 

kokouksessa kannatusta. 

Valmennuskurssiin on tullut paljon uutta tietoa piilotyöstä, ja jatkossa haluamme ottaa palautteita 

myös valmennuskurssin opettajilta. Toivomme myös, että opettaja kirjaisi montako työtuntia 

häneltä todellisuudessa kuuluu.  

Valmennuskurssille voitaisiin mahdollisesti luoda Instagram. Kurssin mainostuksen täytyy 

muutenkin olla aktiivista.  

Täytyy vielä päättää, mitä kautta ilmoittautuminen kurssille tapahtuu. 

 

 

19. Liikunta ja hyvinvointi 

Maaliskuulle tulossa mahdollisesti kiipeily liikuntakokeiluksi. 

Lentopallossa on käynyt hyvin porukkaa. Palloiluvuoro on myös ollut suosittu. 

Viikkotiedotteisiin voitaisiin laittaa myös lajit englanniksi, muiden tapahtumien tavoin. 

 

 

20. Ainejärjestötila 

Kahvi on hyvää ja jengi viihtyy. Kahvikuppeja toivotaan yhä tuotavaksi.  



 

 

21. Puheenjohtajan tilannekatsaus 

Dekaani lounaalle on osallistuttu, keskustelussa muun muassa koulutus ja uuden rehtorin valinta. 

Kide.app:in edustajaa on tavattu. Jäsen rekisterin ja oheistuotteiden myynnin siirto Kide.app:in 

puolelle on työn alla. 

Myös tutkinto-ohjelma vastaavaa on tavattu. 

Fiilis on yhä hyvä. 

 

 

22. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

 

23. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 

 

 

24. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 17:46. 

 

  

  

  

 

 

  

______________________________________  ______________________________________  

 Tiina Laine, puheenjohtaja   Valtteri Hakala, sihteeri 

 

______________________________________  ______________________________________  

 Sanni Saikkonen, pöytäkirjantarkastaja   Elli Salonen, pöytäkirjantarkastaja 


