
Interaktio ry:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 11/2020 

 

Aika: Keskiviikko 18.11.2020 klo 18:30 

Paikka: TOAS Markuksentorin kerhotila ja Zoom 

 

Läsnä: Risto Räkköläinen, Sanja Tuovila, Vilma Väyrynen, Jenna Kenttälä, Rafaella Kanelli, 

Elina Mononen, Janne Lehtonen, Laura Keskinen, Aino Walden, Olli Mustakoski, Kaisla 

Karhuvirta, Laura Berg 

 

Poissa: Johanna Oikarinen (ilm.), Laura Väliniemi (ilm.) 

 

Hallituksen ulkopuolelta: Maiju Ridell, Eveliina Alho, Sebastian Skwarek, Juliaana Räsänen, 

Maria Palmroos, Mimi Korjus, Mona Pajari, Roosa Kalliokoski, Tuomas Ivonen, Nella Bordi 

 

1. Kokouksen avaaminen 

• Avataan kokous klo 18:07. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

• Todetaan läsnäolijat. 

 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

• Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

• Esityslista, joka on ollut esillä kokouskutsun yhteydessä, hyväksytään sellaisenaan. 

 

5. Tarkastamattomien pöytäkirjojen tarkastaminen 

• Tarkistetaan ja hyväksytään hallituksen kokouspöytäkirja 10/2020. 

 

6. Ajankohtaiset ja tiedotettavat asiat  

• Hallituksen palautelomake 

o Vinkattiin, että yliopiston oheistuotteita saa sivuilta 

https://tunishop.mastermark.fi/ Kiitämme palautteesta! 

o Kiitettiin nopeasta reagoimisesta Twitter caseen. Kiitämme palautteesta! 

 

• Sopo- ja yhdenvertaisuus 

o Feministinen ilta sujui hyvin ja sellaisen voisi mahdollisesti järjestää myös 

tulevaisuudessa. Visan voittanut joukkue valitsi hyväntekeväisyyskohteeksi 

Trans ry, jonka kannatusjäsenyyden Interaktio hankkii ensi vuodeksi.  

https://tunishop.mastermark.fi/


o Topsun kokouksessa käsiteltiin yhdenvertaisuuskyselyä, jota tullaan 

käsittelemään myös tiedekuntatasolla. 

o Twitter casea käsitelty SOCin ainejärjestöjen puheenjohtajiston, 

tiedekuntamme dekaanin ja Treyn edustajan kanssa. Sellaisia viestejä, joista 

opiskelijoita voi tunnistaa, pyydetään välittämään dekaanille. Viestejä jakanut 

opiskelija on poistettu kurssilta väliaikaisesti. Tapahtuneesta on tulossa 

jäsenistölle lisää infoa. 

o ”Valoa, ei väkivaltaa” -webinaari ke 25.11. klo 17-18:30 osana Oranssit päivät -

kampanjaa, jonka tavoitteena on kiinnittää huomiota naisiin kohdistuvaan 

väkivaltaan ja toimia aktiivisesti sen lopettamiseksi. Ilmoittautuminen 

tapahtumaan loppuu ma 23.11. klo 12. 

o Myös Tampereella rakennuksia valaistaan oranssiksi ja UN Womenin 

Tampereen jaosto on pyytänyt mukaan järjestämään kaupunkikävelyn 

yhteistyönä. Päätetään, että jos he järjestävät tapahtuman, niin mainostamme 

sitä jäsenistölle. Pohditaan tähän liittyen tempausta Instagramiin, johon voi 

osallistaa jäsenistöä ja muita ainejärjestöjä. 

o Päätetään lähteä mukaan Amnestyn Kirjeitä vapaudelle -kampanjaan, jossa voi 

lähettää tukiviestejä heille, joiden ihmisoikeuksia on loukattu. Kampanjaan voi 

osallistua mm. somekannanotoilla tai vetoavilla kirjeillä syytteiden 

kumoamiseksi. Keskustelemme vielä tarkemmasta toteutuksesta. 

o Yliopiston kangasmaskeja saatavilla pe 28.11. asti, 2kpl/hlö! 

o Yliopisto järjestää Rasismi kansainvälisessä korkeakoulussa? -seminaarin ti 

1.12. klo 13-14:30 Teamsissä. 

o Perehdytykset sovittu uusien hallituslaisten kanssa! 

 

• Kulttuuri 

o Perehdytys tehty! 

o Keskustellaan yleisesti toimihenkilöiden valinnasta. Uudet toimihenkilöt 

valitaan ensi vuoden alussa hallituksen kokouksessa. 

o Treyn sivuilla edelleen Interaktion verkkosivujen vanha osoite. Treyhyn on oltu 

asian tiimoilta yhteydessä. 

Julia Ross saapui etänä klo 18:40. 

 

• Työelämä 

o Perehdytys tehty! 

o Työelämäexcu SYYn kanssa onnistunut. 

o Joulu-tammikuussa tulossa Aon Assessmentin sertifiointikoulutus. 

 

 



• Tuutorointi 

o Fuksien ompeluilta tulossa, osallistujat jaettu kolmeen eri kerhotilaan. 

o Niihamaretki onnistunut! 

o Tarkoituksena järjestää pikkujoulut fukseille ja tuutoreille. 

o Palautekyselyt tuutoroinnista työn alla. 

o Perehdytykset sovittu! 

o Viimeiset collegetilaukset mahdollista tehdä tämän viikon perjantaina, 50 

collegea jo tilattu. Maksuaikaa on kuun loppuun asti ja sitten lähtevät 

tilaukseen. Keskustellaan vielä hinnoista ja siitä, kuinka paljon haluamme 

paidoista tuottoa. Jos collegeilla on jatkossakin tarkoitus kerätä varoja, niin 

siihen kannattaisi miettiä yhtenäinen linja. Hinnat pyritään kuitenkin pitämään 

kohtuullisella tasolla. Päätetään, että paitojen hinnaksi tulee max. 30 euroa. 

o Fuksien kanssa pidetystä edunvalvonta-tapahtumasta viedään asiaa eteenpäin. 

o Aj-tilan siivous suunnitteilla. 

 

• Tapahtumat 

o Perehdytykset sovittu! 

o Tänä vuonna ei järjestetä perinteisiä Heihei-bileitä eikä koko jäsenistön 

pikkujouluja. 

 

• Kansainvälisyys 

o Kv-tuutorihakemuksia saatu 10kpl ja kaikki halukkaat on valittu, myös 3 syksyn 

kv-tuutoria jatkaa keväällä. Vaihtareiden määrästä ei ole vielä tietoa. 

o Perehdytys tehty! 

 

• Varainhankinta 

o Merkkimaanantaista 100e voittoa. 

o Keskustellaan yhteistyöstä Sosiologinenmeemikuvitus kanssa haalarimerkkejä 

koskien. Mikäli merkit tilattaisiin ainejärjestömme kautta, 

Sosiologinenmeemikuvitus toivoo, että tuotot lahjoitettaisiin 

hyväntekeväisyyteen. 

o Keskustellaan viiden vuoden strategiasta, johon tullaan osallistamaan 

jäsenistöä. Keskustelu jatkuu edelleen. 

o Ehdotetaan, että muistutettaisiin vielä fukseja liittymään Interaktion jäseneksi. 

Samalla voisi kertoa jäsenyyden eduista (mm. aj-tilan kahvit). 

 

• Viestintä 

o Perehdytys sovittu! 



o Tenttipankkia ei ole uusilla nettivisuilla, harkitaan josko tulevaisuudessa 

aktivoitaisiin jäsenistöä tenttipankin muodostamiseen. Tämä jää seuraavalle 

hallitukselle pohdintaan. 

 

7. Talousasiat 

• Tilin saldo 17.11.2020: 6675,85 € 

• Edellisen kokouksen jälkeen tilille on tullut (327,64 €): 

o Jäsenmaksut 2 á 20 € = 40 € 

o Haalarimaksut 9 á 31,96 € = 287,64 € 

• Edellisen kokouksen jälkeen tililtä on mennyt (5430,37 €):  

o edellisissä kokouksissa budjetoidut/hyväksytyt 

▪ JT Leimu Oy, haalaritilaus 4918,08 € 

▪ Mononen Elina, kulukorvaus / Aj-tilan kahvikulut 53,20 € 

▪ Prisma Kaleva, pkorttimaksu / Niihaman retken tarjoilut 27,55 € 

▪ Prisma Kaleva, pkorttimaksu / Aj-tilan kahvikulut 43,97 € 

▪ Niihaman maja, pkorttimaksu / Niihaman retken kotavuokra 45 € 

▪ Karhuvirta Kaisla, kulukorvaus / käsidesi nollausbileisiin 4,15 € 

▪ Pirkanmaan tilausliikenne Oy, hallituksen virkistyspäivän kuljetus 310 € 

o muut 

▪ Osuuspankin palvelumaksu lokakuu 28,42 € 

• Hyväksytään:  

o - 

• Budjetoidaan:  

o Aj-tilan kahvikulut 60 € 

o Kv-tapahtuma 25 € 

o Haalarit 60 € 

Eveliina Alho poistui klo 19:43. 

• Muuta: 

o Tilimuutoksia kirjanpitoon:  

▪ Rahat ja pankkisaamiset -kohdasta poistetaan tili 1710 Danske Bank ja 

tilin 1700 nimeksi vaihdetaan Käteiskassa. 

▪ Varsinaisen toiminnan tuottojen alta poistetaan tili 3102 

Valmennuskurssi, poistetaan tili 3105 pelipaidat, ja tilin 3103 nimeksi 

vaihdetaan Yleinen järjestötoiminta. 

▪ Varsinaisen toiminnan kulujen alta tili 4101 nimeksi vaihdetaan Yleinen 

järjestötoiminta, tili 4102 nimeksi vaihdetaan Tapahtumat ja seurustelu, 

poistetaan tili 4106 Valmennuskurssi, ja tili 4111 muutetaan nimeksi 

Liikunta. Lisäksi lisätään kaksi uutta tiliä: 4114 Kirjanpito ja 4115 

Hallituksen virkistäytyminen. 



 

8. Muut esille tulevat asiat 

• Aiemmin budjetoitu lahjoitus hyväntekeväisyyteen menee UN Womenille. 

• Treyn edustajistovaalit olivat marraskuun alussa ja Interaktiosta mukaan valittiin neljä 

henkilöä. Onnittelut! 

• Selvitetään, pystyykö tuleva hallitus käyttämään samaa Teams-ryhmää. 

• Toivotamme tsemppiä tulevalle hallitukselle ensi vuoteen! 

 

9. Kokouksen päättäminen 

• Päätetään kokous klo 19:51. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Risto Räkköläinen   Laura Berg 

 Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

 

 


