
ILTAKOULU RY     PÖYTÄKIRJA 
HALLITUKSEN KOKOUS 5/2023 

 

Aika: Torstai 9.3. klo 18 

Paikka: Pinni A:n Ylävitonen 

 

Paikalla: 
Tiina Laine, puheenjohtaja 

Valtteri Hakala, sihteeri 
Saara Vuorinen saapui ajassa 18:13 
Anni Ketola 
Elli Salonen 

Heidi Tauriainen 

Henrietta Mikkola 
Meeri Jalonen 

Parawee Chuenjit 

Ronja Tilli 
Sanni Saikkonen 

Vilma Tossavainen 

 

Puhe- ja läsnäolo-oikeus: 
 

 

 

1. Kokouksen avaaminen  

Avataan kokous ajassa 18:03. 

 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Meeri Jalonen ja Henrietta Mikkola. 

 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään kokouksen esityslista sellaisenaan. 

 



 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Tampereen Vihreät ovat toivoneet iltakoululaisia keskustelemaan mukanaan Pekka Haaviston 

kanssa 21.3. klo 14:15–15:30. 

Iltakoululla on mahdollisuus ostaa järjestölippuja Särkän Märkään. 

P-klubilta on saatu ilmoitus vuoden POP-päivistä. 

Ensimmäinen fyysinen Anti-lehti on ilmestynyt ainejärjestötilaan. 

 

 

6. Talous 

a) Taloustilanne 

Iltakoulun tilillä on tällä hetkellä 25 075,18 euroa. 

 

b) Laskut ja korvaukset 

Anni Ketola ehdottaa, että vuokrataan Messukylän työväentalo vappusitsejä 30.4. varten. Kulut 

menevät sitsibudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

Anni Ketola ehdottaa, että maksetaan Messukylän työväentalo oy:lle 580,00 euroa tilavuokrasta 

vappusitsejä 30.4. varten. Kulut menevät sitsibudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

Vilma Tossavainen ehdottaa, että hankitaan Promlerilta 140 haalarimerkkiä Pride-approja varten. 

Kulut menevät tapahtumabudjetista ja katetaan lipputuloilla. Hyväksytään ehdotus. 

Elli Salonen ehdottaa, että tilataan Pride-approja varten appropasseja 229,40 eurolla. Kulut menevät 

tapahtumabudjetista ja katetaan lipputuloilla. Hyväksytään ehdotus. 

 

 

7. Sähköiset päätökset 

a) Vilma Tossavainen ehdottaa 28.2.2023, että maksetaan Promlerille 252,88 euroa Pride-

approjen haalarimerkeistä. Kulut menevät tapahtumabudjetista ja katetaan lipputuloilla. 

Hyväksytään ehdotus. 

 

b) Vilma Tossavainen ehdottaa 28.2.2023, että maksetaan Punamusta Oy:lle 229,40 euroa 

Pride-approjen appropasseista. Kulut menevät tapahtumabudjetista ja katetaan lipputuloilla. 

Hyväksytään ehdotus. 

 

c) Anni Ketola ehdottaa 3.3.2023, että maksetaan Viestipaino Oy:lle 37,00 euroa Anti-lehden 

painatuksesta. Kulut menevät tiedotusbudjetista. Hyväksytään ehdotus. 

 

8. Palaute hallitukselle 



Palautelomakkeeseen ei olla saatu uutta palautetta. 

Viiniä sohvalla -tapahtuma 8.3. on saanut kehuja. 

Hallitus kiittää palautteesta. 

 

 

9. Menneet tapahtumat 

a) Viiniä sohvalla 8.3. 

Tapahtuma oli yleisesti onnistunut. Paikalla oli noin 25 osallistujaa ja keskustelu oli hyvää. 

 

Saara Vuorinen saapuu ajassa 18:13 

 

 

10. Tulevat tapahtumat 

a) Eduskuntavaalipaneeli 13.3. 

Järjestelyt ovat kunnossa ja kaikilta puolueilta saadaan paikalle ehdokas. Tapahtuma järjestetään 

Päätalon auditoriossa D10A. 

 

b) Pride-approt 14.3. 

Tapahtuma on myyty loppuun. Merkit on tullut. Passit tulossa. Järjestelyt etenevät hyvin. 

 

c) St. Patrick’s Day -sitsit 16.3. 

Merkkejä odotetaan vielä. Järjestelyt etenevät muuten hyvin. 

 

d) Akateemisen luovuttamisen yhteisluovutus 20.3. 

Järjestelyt etenevät, tapahtuma on ulkona.  

 

e) IK keskustelee 21.3. 

Tapahtuma järjestetään Oasis-tilassa klo 17:30 eteenpäin. Keskustelun aiheena toimii alkoholin 

asema ainejärjestössä. Osallistujia varten voidaan keittää kahvia. 

 

f) Opintosuuntainfo 28.3. 

Henkilökunnan toimesta kutsut on lähetetty. Panelistien koonti vielä käynnissä. Tapahtuman 

nimeksi valikoitui ”politiikan tutkimuksen suuntaa etsimässä.”  

 



g) Lajikokeilu: kiipeily 28.3. 

Tukihenkilöiden lisäksi 18 henkeä mahtuu mukaan. Ilmoittautuminen alkaa 13.3. klo 13. Hinta 

opiskelijakortilla 9 €. 

 

h) Kevätkokous 30.3. 

Puheenjohtaja on rekrytoitu. Kokouskutsut lähetetään ensiviikolla. 

 

i) Eduskuntavaalivalvojaiset 2.4. 

TOAS Ilmari on varattu tapahtumaa varten. Luvassa on vaaliveikkauksia. Lisätietoa tapahtumasta 

myöhemmin.  

 

j) Työelämäexcursio Turkuun 6.4. 

Aikataulu on varmistunut ja järjestelyt etenevät hyvin. Kaksi työelämäkohdetta, Lounais-Suomen 

AVI ja Turun Sanomat. 

 

k) Kollegasitsit P-klubin kanssa 6.4. 

P-klubin kanssa on pidetty palaveri. Palaverissa päätettiin järjestöjen tehtävänjako. Teemana toimii 

Turku ja Tampere. Jatkot Doriksessa. Paikkajako alustavasti 30 iltakoululaista ja 40 P-klubilaista. 

Paikkana toimii T-talon kahviotilat.  

 

l) Trivial Perseet 11.4. 

Suunnittelu on aloitettu. Päivä on sovittu, muuten alkuvaiheessa. Iltakoulun rastin aihe on viihde.  

 

m) Poikkitieteellinen beer pong -turnaus 13.4. 

Suunnittelu käynnissä.  

 

Wappumökin tilan löytäminen on osoittautunut ongelmalliseksi. Mikäli mökkiä ei löydy, 

suunnitellaan vastaava tapahtuma toiselle ajankohdalle tai luovutaan yhteismökki ideasta kokonaan. 

Wappuetkojen päivämäärää ei olla onnistuttu sopimaan. Näin ollen tapahtuman toteutuminen on 

epävarmaa.  

Tapahtumatoimikunta voisi tehdä jotain. 

 

 

11. Kulttuuri ja ympäristö 

Viiniä sohvalla sujui hyvin. 



Pubiryöminnän suunnittelu jatkuu Interaktion kanssa. 

Kulttuurikatsauksen tekeminen alkaa. 

 

 

12. Viestintä ja sosiaalipolitiikka 

Nettisivujen hallitus esittelyt tuotettava 12.3. mennessä. 

 

 

13. Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 

Maanantaina 6.3. järjestettiin kv-tutoreiden saunailta, joka sujui hyvin. 

Kv-tuutorihaku alkaa 13.3. maanantaina ja kestää 26.3. sunnuntaihin asti. Haku järjestetään 

TREY:n toimesta. 

Täydennyshaku lukuvuoden 2023–2024 opiskelijavaihtoon on käynnissä. 

 

 

14. Koulutuspolitiikka 

Lukuvuosipalautteen suunnittelu aloitetaan ensiviikolla. 

 

 

15. Työelämä ja alumni 

Turun excursion aikataulu on valmis.  

Ulkomaan excursion suunnittelu alkaa ensiviikolla. 

 

 

16. Tutorointi ja yhdenvertaisuus 

Tutoreiden ensimmäinen tapaaminen järjestetään 13.3. TOAS Ilmarissa. Tarkoituksena käydä läpi 

tutoroinnin pelisääntöjä ja tutustutaan keskenään lautapelien merkeissä. 

 

 

17. Varainhankinta 

YKA ei suostunut korottaan tukeaan, mutta jatkaa yhteistyötä. Sopimus YKA:n kanssa on 

allekirjoitettu. 

Kaijakan kanssa neuvottelut kesken.  

Haalarimainoksista kiinnostuneita on alettu tavoitella. 



Haalarimerkki-inventaariota on tehty ja merkilliselle laitettu tarjouspyyntö muutamasta vanhasta ja 

kahdesta uudesta merkistä.  

Bussirundin merkki uusitaan ja tähän tarvitaan uusia ideoita.  

Ensimmäinen haalarimerkki on saatu Kide.app:issa myyntiin. Haalarimerkkien myynti aj-tilassa 

jatkuu kuitenkin tavalliseen tapaan. 

 

 

18. Valmennuskurssi 

Viisi ilmoittautunutta ja yksi materiaalipaketin tilannut. Kysynnän oletetaan kasvavan yhteishaun 

alkaessa. 

Valmennuskurssitarinoita voitaisiin käyttää mainontaan ja mainontaa pitää muutenkin tehostaa. 

 

 

19. Liikunta ja hyvinvointi 

Koripalloa MAGS:in kanssa alustavasti 19.4.  

Lautapeli-iltaa suunnitteilla vapuksi esimerkiksi Tavernaan. 

Lentopalloon ei olla vielä ilmoittauduttu, mutta joukkue saadaan niukasti kasaan.  

Vapun ajalle voisi suunnitella hyvinvointi päivystyksen aj-tilaan. 

 

 

20. Ainejärjestötila 

Ei uutta tiedotettavaa. 

 

 

21. Vuosijuhlat 

Juhlien suunnittelu on hyvällä mallilla. 

 

 

22. Uusien jäsenten hyväksyminen 

Tiina Laine ehdottaa, että hyväksytään seitsemän (7) uutta jäsentä. Hyväksytään ehdotus. 

 

 

23. Puheenjohtajan tilannekatsaus 

TREY:n järjestökummin kanssa on keskusteltu. Fiilis on hyvä. 



 

 

24. Muut esille tulevat asiat 

a) Love-sopimus 

Love-konseptin tiimoilta on kokoustettu ja tarkoituksena tehdä sopimus ainejärjestöjen välillä 

konseptin vakiinnuttamiseksi. Staabilla on ilmeisesti raakaluonnos sopimuksesta ja tämä tulisi saada 

tarkasteluun. Sopimuksen valmistuessa voidaan hakea eri Love-tapahtumille tavaramerkkiä. 

 

Täytyy tarkistaa, onko WappuLove ilmoitettu TREY:n vappukalenteriin. TREY:n syksyn 

tapahtumakalenteriin voisi ilmoittaa SyysLoven.  

Hallituksen sisäistä palautetta kerätään alkuvuoden pohjalta. 

 

 

25. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta myöhemmin. 

 

 

26. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 19:28. 

 

  

  

  

 

 

  

_______________________________________  _______________________________________ 

Tiina Laine, puheenjohtaja   Valtteri Hakala, sihteeri 

 

_______________________________________  _______________________________________  

Meeri Jalonen, pöytäkirjantarkastaja  Henrietta Mikkola, pöytäkirjantarkastaja 


