
ILTAKOULU RY     PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 4/2023 

 

Aika: Perjantai 24.2. klo 14 

Paikka: Pinni A:n Ylävitonen 

 

Paikalla: 
Tiina Laine, puheenjohtaja 

Valtteri Hakala, sihteeri 
Saara Vuorinen 
Anni Ketola 
Elli Salonen 

Heidi Tauriainen 

Henrietta Mikkola 
Meeri Jalonen 
Pinja Kemppainen 

Ronja Tilli 
Sanni Saikkonen 

Vilma Tossavainen 

 

Puhe- ja läsnäolo-oikeus: 
 

 

 

1. Kokouksen avaaminen  

Avataan kokous ajassa 14:08. 

 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ronja Tilli ja Vilma Tossavainen. 

 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään kokouksen esityslista sellaisenaan. 

 



 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

On saatu vuosijuhlakutsut Kosmos Buran ry:ltä ja Patina ry:ltä. Ikävä kyllä emme pääse 

osallistumaan, mutta kiitämme kutsuista. 

Ainejärjestötilaan on ilmestynyt vaalimainoksia. Muistutuksena kaikille iltakoululaisille, että 

Iltakoulu ja tätä myötä myös ainejärjestötila ovat puoluepoliittisesti sitoutumattomia. Kaikki 

vaalimainokset ainejärjestötilasta poistetaan. 

 

6. Talous 

a) Taloustilanne 

Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 24 701,16 euroa. 

 

b) Laskut ja korvaukset 

Anni Ketola ehdottaa, että maksetaan Henrietta Mikkolalle 44,83 euroa Iltakoulun nettisivujen 

vuosittaisen palvelumaksun maksamisesta OVHcloudille. Kulut menevät tiedotukseen varatusta 

budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

 

7. Sähköiset päätökset 

a) Anni Ketola ehdottaa 13.2.2023, että maksetaan Tiina Laineelle 14,70 euroa kulukorvausta 

mehun ostamisesta harkkakyykkään 6.2. Kulut menevät liikunnan budjetista. Hyväksytään 

ehdotus. 

 

b) Saara Vuorinen ehdottaa 13.2.2023, että maksetaan Anni Ketolalle 332 € Pamoja 

lahjoituksen tekemisestä. Kulut menevät ulkosuhdebudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

c) Helena Ruotsalainen ehdottaa 13.2.2023, että ostetaan askartelupiirin syötävää ja 

askartelutarvikkeita enintään 15 € edestä. Kulut menevät kulttuurin budjetista. Hyväksytään 

ehdotus.  

 

d) Anni Ketola ehdottaa 15.2.2023, että maksetaan Elli Saloselle 13,50 euroa kulukorvausta 

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

Hyväksytään ehdotus. 

 

e) Anni Ketola ehdottaa 16.2.2023, että maksetaan Sanni Saikkoselle 48,08 euroa 

kulukorvausta vaihto-opiskelijoiden harkkasitseille ostetuista ruoista, juomista ja muista 

tarvikkeista. Kulut menevät ulkosuhdebudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

f) Anni Ketola ehdottaa 16.2.2023, että maksetaan Tiina Laineelle 100,00 euroa kulukorvausta 

yhdistyksen sääntöjen muutoksen tekemisestä PRH:lle. Kulut menevät rahoitusbudjetista. 

Hyväksytään ehdotus. 

 



g) Tiina Laine ehdottaa 22.2.2023, että ostetaan kauramaitoa, pullaa ja pulla-aineksia aj-tilaan 

28,76 eurolla. Kulut menevät aj-tilan budjetista ja katetaan kahvin myynnillä. Hyväksytään 

ehdotus. 

 

h) Anni Ketola ehdottaa 22.2.2023, että maksetaan Anette Länsipurolle 28,76 euroa 

kauramaidon, pullan ja pulla-ainesten ostamisesta aj-tilaan. Kulut menevät aj-tilan budjetista 

ja katetaan kahvin myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 

i) Tiina Laine ehdottaa 22.2.2023, että ostetaan aj-tilaan kahvia ja kauramaitoa enintään 100 

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

ehdotus. 

 

j) Anni Ketola ehdottaa 22.2.2023, että maksetaan Tiina Laineelle 91,38 euroa kahvin ja 

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

myynnillä. Hyväksytään ehdotus. 

 

k) Henrietta Mikkola ehdottaa 23.2.2023, että maksetaan Iltakoulun verkkosivujen 

palveluntarjoajalle OVH:lle 44,83 € vuosittaista palvelumaksua nettisivujen ylläpidosta. 

Kulut menevät nettisivujen budjetista. 

 

 

8. Palaute hallitukselle 

Palautelomakkeeseen on saatu kolme uutta palautetta.  

Kokoustiivistelmät ja viestintä erityisesti Instagramissa ovat saaneet positiivista palautetta. 

Pöytäkirjojen kirjoitusasusta on löytynyt kirjoitusvirheitä.  

 

Hallituksen helppo lähestyttävyys on saanut kehuja ja kirjallisuustieteilijöiden kanssa on toivottu 

yhteistyötä. Myös sitsejä on toivottu lisää.  

 

Hallitus kiittää saadusta palautteesta.  

 

 

9. Menneet tapahtumat 

a) Vaihto-opiskelijoiden harkkasitsit 9.2. 

Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Paikalla oli 24 osallistujaa. KV-tutorit olivat iso apu tapahtuman 

järjestämisessä.   

 

b) Kyykkä 11.2. 

Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Kannustajia oli paikalla reippaasti ja tunnelma oli hyvä.  

 



c) Amorin askartelupiiri 13.2. 

Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Noin viisi osallistujaa. Aikaan saatiin upeita kortteja. 

 

d) YstävänpäiväLove 14.2. 

Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Etukäteisliput tapahtumaan olivat loppuunmyyty. Love-drinkki 

oli maukas. 

 

e) Iltakoulun luistelu 21.2. 

Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Noin 10–12 osallistujaa, joista neljä vaihto-opiskelijaa. Meeri 

sai mustelman, mutta on vahva nainen ja selviää tapahtuneesta. 

 

f) Hallitussitsit 22.2. 

Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Iltakoulun asut olivat upeat. Lisäksi Iltakoulu hurmasi muut 

osallistujat.  

 

g) Iltakoulun dildobingo 23.2. 

Tapahtuma oli yleisesti onnistunut ja kovasti pidetty. Osallistujia oli noin 30. 

 

 

 

10. Tulevat tapahtumat 

a) Viiniä sohvalla 8.3. 

Järjestelyt tapahtumaa varten ovat kunnossa. Teemana toimii yleisesti tulevat eduskuntavaalit. 

Ilmoittautuneille on lähetetty vahvistus tapahtumapaikasta. 

 

b) Pride-approt 14.3. 

Lipunmyynti alkaa 28.2. Mukana Interaktio, Vostok ja Reettorit. Myyntiin tulee 120 lippua jaettuna 

tasan ainejärjestöille, eli 30 lippua per ainejärjestö.  

 

c) St. Patrick’s Day -sitsit 16.3. 

Liput myytiin nopeasti loppuun. Järjestelyt tapahtumaa varten ovat hyvällä mallilla.  

 

d) Kevätkokous 

Tiina Laine ehdottaa, että siirretään kevätkokous torstaille 30.3. Hyväksytään ehdotus.  

 



e) Opintosuuntainfo 28.3. 

Tapahtuman suunnittelu etenee hyvään tahtiin. 

 

f) Eduskuntavaalivalvojaiset 2.4. 

Toas Ilmari on varattu tapahtumaa varten. Tarjolla pientä syötävää ja aktiviteettiä. 

 

g) Yhteissitsit P-klubin kanssa 6.4. 

Työryhmä sitsejä varten on perustettu. Järjestetään Turun excursion jälkeen. Paikaksi varattu T-

talon kahviotila. Noin 70 henkilöä mahtuu mukaan. 

 

Ilmoitetaan tapahtumistamme WappuLove TREYn vappukalenteriin. 

 

 

11. Kulttuuri ja ympäristö 

Vapun ajalle on suunnitteilla leffailta ja varavaihtoehtona taidemuseo käynti. 

Pubiryöminnän tiimoilta on kokoustettu Interaktion kanssa. Tavoitteena ilmainen tapahtuma. 

 

 

12. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 

Iltakoulun Tikok on perustettu ja ensimmäinen video on ulkona. 

Nettisivuille on tarkoitus saada esittelyt hallituslaisista vielä helmikuun aikana.  

On havaittu, että sähköpostilistoille liittymiseen ei ole nettisivuilla ohjeita englanniksi. Asia 

korjataan mahdollisimman nopeasti. 

Akateemisen luovuttamisen MM-kilpailujen yhteisluovutuksen ajankohta tarkentuu myöhemmin. 

 

Anti-lehden fyysistä painamista on tarkasteltu. Painattamisen hinta olisi 31 € per kerta. Tälle ei ole 

kuitenkaan kohdistettua budjettia. Rahoitusta tulee tarkastella, mutta tilataan ainakin vuoden 

ensimmäinen lehti ja kartoitetaan näin mahdollista suosiota. 

 

 

13. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 

KV-tutoreiden saunailta järjestetään 6.3. 

 

 

14. Koulutuspolitiikka 



Eduskuntavaalipaneeliin on saatu ehdokas kaikista muista puolueista, paitsi SDP:stä. Tapahtuman 

järjestelyt sujuvat hyvin. 

Opintosuuntapaneelin järjestelyt etenevät hyvin. 

TIPSY ry on lähestynyt Global perspectives -tapahtuman tiimoilta.  

Kollegioon ja ohjausryhmän kokouksiin on osallistuttu. Muun muassa kestävän kehityksen 

sisällyttäminen opintoihin keskusteluissa.  

 

 

15. Työelämä ja alumni 

SYY-toimihenkilö on ollut yhteydessä SYY:n hallitukseen. Suunnittelussa yhteistapahtumia 

työelämäsektorilla.  

Turun excursion kohteiksi ovat varmistuneet Turun Sanomat, Lounais-Suomen AVI ja OSG 

Viestintä.  

Ulkomaan excursiota varten kartoitetaan MEP-vierailun mahdollisuutta.  

 

 

16. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 

Tutor valinnat on tehty. Tiedotusta valituille ei ole vielä lähetetty. 19 kandivaiheen- ja kolme 

maisterivaiheentutoria.  

Orientaatioviikolle ideoidaan kurssivalintoja varten tukitapahtuma. 

TREY:n häirintätapauskoulutukseen on osallistuttu.  

Häirintälomaketta on syytä tarkentaa anonymiteetin suhteen. Anonyymin ilmoituksen pohjalta ei 

voida ruveta henkilöön kohdistuviin toimiin.  

IK keskustelee -tapahtuman suunnittelu on alkanut.  

 

 

17. Varainhankinta 

a) Uusien haalarimerkkien hankinta 

Ehdotuksia on tullut mukavasti.  

Elämämkoulu-merkki laitetaan tilaukseen, pienten muokkausten jälkeen.  

Opintosuuntamerkeiksi on saatu ehdotukset.  

En ole Staabi -merkki on saanut kysyntää. Tällainen merkki tulisi kuitenkin toteuttaa hyvän maun 

rajoissa ja jätetäänkin toistaiseksi vielä toteuttamatta. 

Olen opiskellut valtio-oppia -merkki voidaan tilata muokkaamisen jälkeen.  

 



Heidi Tauriainen ehdottaa, että merkin suunnitellut saa valmistetun merkin ilmaiseksi. Hyväksytään 

ehdotus. 

 

Ravintola Kumman kanssa yhteistyösopimus on valmis, mutta ei allekirjoitettu.  

SYY ei ole vastannut tarjoukseen.  

Klubi ei tee rahallista yhteistyötä ainejärjestöjen kanssa, mutta on kiinnostunut mahdollisesta 

muusta yhteistyöstä.  

Kaijakka ei ole vastannut yhteydenottoihin.  

Juhlanauhaa on tilattu lisää. 

Heijastinten tilaaminen otetaan uudelleen syksyllä tarkasteluun.  

Laulukirjaa haluttaisiin päivittää, mutta vanhaa mallia on vielä runsaasti varastossa.  

 

 

18. Valmennuskurssi 

Työsopimus opettajan kanssa on allekirjoitettu.  

Ilmoittautuminen kurssille on auki.  

Tampereen lukioihin kurssia on mainostettu mainosjulisteiden muodossa.  

Visiiri on ottanut yhteyttä. Haluavat tehdä haastattelun kurssin hinnan nostosta. 

Haastattelupyyntöön vastataan valmennuskurssivastaavan toimesta.  

Kurssille on perustettu oma Instagram.  

Instagramiin voitaisiin kerätä kertomuksia kurssikokemuksista aiemmin kurssilla olleilta.  

 

 

19. Liikunta ja hyvinvointi 

Maaliskuun liikuntakokeiluksi on suunnitteilla kiipeilyä. 

Lentopallon OSM-kilpailut järjestetään 15.–16.4. Innokkaita osallistujia olisi jo tarpeeksi joukkueen 

muodostamista varten. Joukkueiden määrä on kuitenkin rajallinen, joten mukaan pääsy ei ole vielä 

varmaa.  

 

 

20. Ainejärjestötila 

TREY:n edustaja tulee aj-tilaan keskustelemaan tilamuutoksista 7.3.  

Ainejärjestötila on suljettu talvilomaviikon. 

Hallituksen yhteiskuva ja yhteystiedot ilmestyvät myös ainejärjestötilaan. 

 



 

21. Puheenjohtajan tilannekatsaus 

Hyvä tunnelma. Syyskokouksessa hyväksytyt sääntömuutokset ovat nyt PRH:n hyväksymiä ja 

päivitetty nettisivuille.  

 

 

22. Muut esille tulevat asiat 

Vuosijuhlatoimikunta tapaa ensimmäisen kerran 7.3.  

Vappumökkiä varten tarpeeksi isoa mökkiä on ollut vaikea löytää. Asia on yhä selvityksen alla. 

 

 

23. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta myöhemmin. 

 

 

24. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 15:25. 

 

  

  

  

 

 

  

 ______________________________________   ______________________________________  

  Tiina Laine, puheenjohtaja    Valtteri Hakala, sihteeri 

 

______________________________________  ______________________________________  

 Ronja Tilli, pöytäkirjantarkastaja    Vilma Tossavainen, pöytäkirjantarkastaja 


