
Interaktio ry:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 3/2020 

 

Aika: Keskiviikko 12.2.2020 klo 16:00 

Paikka: TREYn järjestötilan kokoushuone, Pinni A:n porttiosan ylin kerros, huone A4101 

 

Läsnä: Risto Räkköläinen, Laura Keskinen, Janne Lehtonen, Laura Berg, Laura Väliniemi, Aino 

Walden, Rafaella Kanelli, Elina Mononen, Vilma Väyrynen, Olli Mustakoski, Kaisla Karhuvirta, 

Jenna Kenttälä, Sanja Tuovila, Johanna Oikarinen 

 

Poissa: Veera Saarinen (ilm.) 

 

Hallituksen ulkopuolelta: Linda Mäki, Miska Puputti 

 

1. Kokouksen avaaminen 

• Avataan kokous klo 16:00. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

• Todetaan läsnäolijat. 

 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

• Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

• Esityslistaan, joka on ollut esillä kokouskutsun yhteydessä, muutetaan kohdaksi 8. 

Tietojärjestelmämuutos: Sisu. 

 

5. Tarkastamattomien pöytäkirjojen tarkastaminen 

• Tarkistetaan ja hyväksytään hallituksen kokouspöytäkirja 2/2020. 

 

6. Ajankohtaiset ja tiedotettavat asiat  

o SYY Tampere järjestää ainejärjestöillan 18.2., jossa käydään läpi yhteistyöhön 

liittyviä asioita. 

Miska Puputti saapui klo 16:08. 

o Keskustellaan YKAn avustushakemukseen liittyvistä asioista. Pohditaan, että 

yhteistyötä YKAn kanssa voisi nostaa enemmän esille esimerkiksi 

vuosijuhlaviikolla, sekä lisätä näkyvyyttä Interaktion verkkosivuilla tai somessa. 

• Hallituksen palautelomake: 

o Viestintävastaavalle tullut positiivista palautetta somen uudesta ilmeestä! 

Kiitämme palautteista! 

o Tullut toive poikkitieteellisistä sitseistä esimerkiksi SUD-ainejärjestöjen kesken. 

Kiitämme palautteesta ja laitamme harkintaan! 

o Tullut positiivista palautetta collegesta ja toiveita lajikokeiluista. Kiitämme 

palautteesta! Lähdemme kehittelemään ideoita lajikokeilun tiimoilta. 



• Muuta ajankohtaista: 

o Haalarimerkkikilpailun voittaneet merkit on nyt tilattu, 100kpl kumpaakin 

merkkiä. 

o Vuosijuhlien suunnittelu lähtenyt hyvin käyntiin. Useampia tarjouspyyntöjä on 

tehty, kaikki yritykset haluavat oman pitopalvelunsa käyttöön. Päädytään ottamaan 

vastaan Puistotornin tarjous. Keskustellaan myös aveceista ja silliksestä 

vuosijuhliin liittyen. 

Olli Mustakoski ja Linda Mäki poistuivat klo 16:39. 

o Interaktio vierailee pelimuseossa 21.2. 

o IA:n ja Cortexin reissu Ylioppilasteatteriin 24.3. 

o Maaliskuulle suunnitteilla hyväntekeväisyystapahtuma. 

o Vapun tapahtumia: Wapun ja terassikauden avajaiset 1.4., juomapeliturnaus 8.4., 

karaoketurnaus ft. Patina ja Wappulove-jatkot 14.4., Beer pong -turnaus 17.4., IA:n 

ja IK:n pubiryömintä 21.4., Trivial perseet -rastikierros 23.4., Wappusauna 30.4., 

Wappubrunssi 1.5. Suunnitteilla myös askarteluilta 16.4., Wappuvaellus 27.4., 

vappusitsit ja olympialaistyylinen vappurieha. 

Janne Lehtonen ja Johanna Oikarinen poistuivat klo 16:48. 

o Vuoden ensimmäinen TeKoJa-tapahtuma 4.3., paikalla puhumassa mm. Liisa 

Häikiö. 

Janne Lehtonen ja Johanna Oikarinen palasivat klo 16:51. 

Aino Walden poistui klo 16:51. 

o Tuutorihakemuksia on tullut muutamia. Valinnat tehdään ensi viikon aikana. 

o Keskustellaan tämän viikon SUD-kolmioetkoista. 

Aino Walden palasi klo 16:55. 

o Interaktio on saanut noin 20 kappaleen kirjalahjoituksen. Kirjat ovat monarissa ja 

niiden tiedot tullaan lisäämään Interaktion nettisivuille kirjalistaan. 

o Tuleville vuosille kehitysideana esitettiin tuutorointitapahtumaa, jossa 

kerrottaisiin enemmän tuutoroinnista ennen hakuaikaa. Tarkoituksena lisätä 

informointia ja innostaa opiskelijoita tuutoritoimintaan. 

o Suunnitellaan kevätkokousta huhtikuun loppupuolelle. 

o Keskustellaan uuden toiminnantarkastajan valitsemisesta kevät- tai 

syyskokouksessa, koska toiminnantarkastaja ei voi olla samanaikaisesti Interaktion 

toimihenkilö. Olethan kuulolla, jos olet kiinnostunut Interaktion 

toiminnantarkastajan tehtävästä! 

o KV-laskiaistapahtuma 17.2. 

o KV-tuutorihaku alkaa 24.2. Haku on anonyymi ja sisältää myös KV-tuutorihaun 

uuteen SUD-ohjelmaan. 

o IA vaihdossa -viikko maaliskuussa! Vaihtoon lähteneet opiskelijamme esittelevät 

arkeaan päivän ajan ja heille voi esittää kysymyksiä vaihtoon liittyen. 

Miska Puputti poistui klo 17:09. 

o Viestintävastaava osallistuu TREYn viestintäfoorumitapahtumaan, jossa käsitellään 

Sisua. 



o Keskustellaan Canva-pohjan käyttämisestä ja käydään läpi uudistettu some-

suunnitelma. 

o Pohditaan jälleen Interaktion nettisivujen uudistamista. Otetaan asia ensi 

kokouksessa tarkemmin käsittelyyn. 

Rafaella Kanelli poistui klo 17:16. 

Laura Keskinen saapui klo 17:18. 

o Muistutetaan hallituslaisia, että pankkikortti on saatu. Sovitaan kortin 

käyttämiseen liittyvistä käytännöistä. 

Rafaella Kanelli palasi klo 17:20. 

o Keskustellaan kanteesta, jonka Luuppi on laittamassa eteenpäin koskien 

aineopintojen hyväksilukua. 

o Käydään läpi edunvalvontakyselyn vastauksia. Pääpiirteittäin vastauksista kävi 

ilmi, että edunvalvonnalle toivotaan enemmän näkyvyyttä ja se haluttaisiin osaksi 

kaikkea toimintaa. Ratkaisuksi pohdimme esimerkiksi tuutoreiden parempaa 

infoamista edunvalvonnasta, jolloin tieto siirtyisi uusille fukseille jo 

orientaatioviikoilla. 

Kaisla Karhuvirta poistui klo 17:24. 

o Pohditaan, miten saadaan tuleville fukseille ainejärjestö ja hallitustoiminta tutuksi 

heti orientaatioviikolla. 

o Hallitusesittelyistä on tulossa kooste sähköpostiin, kun esittelyt on saatu loppuun 

Instagramissa. 

Kaisla Karhuvirta palasi klo 17:28. 

o Työelämäillan suunnittelu on lähtenyt hyvin käyntiin! 

o Ilmainen CUT-E -koulutus tulossa HR:stä kiinnostuneille, opintojensa 

loppuvaiheessa oleville. Lisää tietoa koulutuksesta tulee myöhemmin! 

Kaisla Karhuvirta palasi klo 17:28. 

  

7. Talousasiat 

• Tilin saldo 11.2.2020: 4251,68€ 

• Edellisen kokouksen jälkeen tilille on tullut (1322,24 €): 

o Miettunen Mikko; Kutuk Melisa, haalarimaksut 27€ 

o Treangelo Oy, poikkitieteellisten sitsien lipputulot 1275,24€ 

o Rintala Marissa, jäsenmaksu 20€ 

• Edellisen kokouksen jälkeen tililtä on mennyt (1573,33€):  

o edellisissä kokouksissa budjetoidut/hyväksytyt 

▪ Risto Räkköläinen, kulukorvaus Hallituksen tutustumisilta 48,13€ 

▪ Elina Mononen, kulukorvaus Aj-tilan ylläpito 51,76€ 

▪ Aino Walden, kulukorvaus Vaihtareiden tutustumisilta 23,40€ 

▪ Boomi ry, Poikkitieteellisten sitsien tilavuokra 440€ 

▪ Pelastakaa Lapset Ry, kummilapsen vuosimaksu 90,84€ 

▪ JT Leimu Oy, Haalaritilaus 111,86€ 

▪ Jenna Kenttälä, kulukorvaus Hei taas -bileiden tarjoilut 28,15€ 



▪ Kaisla Karhuvirta; Jenna Kenttälä, kulukorvaus poikkitieteellisten sitsien 

tarjoilut 766,99€ 

o muut 

▪ Osuuspankki, joulukuun palvelumaksu 25,77€ 

• Hyväksytään:  

o - 

• Budjetoidaan: 

o Aj-tilan kahvikulut, helmikuu: 80e 

o Aj-tilan kahvikulut, maaliskuu: 80e 

o Vappusitsit: 1800e 

o Pubiryöminnän sauna: 280e 

• Muuta:  

o - 

 

8. Tietojärjestelmämuutos: Sisu 

• Pohditaan, miten tieto saadaan perille mm. vaihdossa oleville. Intran lisäksi tarvitaan 

muita vaihtoehtoja, Topsun kokouksessa esitelty tiedotusvälineenä tekstiviestejä. 

• Sisuun siirtyminen vaatii vahvaa orientaatioviikkoa eli enemmän opetustunteja ja 

hopsausta. 

• Topsun kokouksessa puhuttu siitä, että kursseille voisi asettaa jälki-

ilmoittautumisaikoja. 

• Pohditaan yhdenvertaisuutta Sisuun liittyen, jossa viestinnällä on suuri merkitys. 

• Sisuun liittyen on tulossa virallisia koulutuksia yliopiston puolelta. 

• Pohditaan, miten vanhat kurssit siirtyvät uuteen järjestelmään. Tällä hetkellä HOPSiin 

voi lisätä vain uuden opintosuunnitelman kursseja. 

• Keskustelu Sisusta jatkuu seuraavissa kokouksissa. 

 

9. Muut esille tulevat asiat 

• Keskustellaan arkkareiden vujuedustuksesta ja mietitään lahjaksi lahjoitusta 

hyväntekeväisyyteen. 

• Hallituksen vapaailta 26.2. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

• Päätetään kokous klo 17:58. 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Risto Räkköläinen   Laura Berg 

 Puheenjohtaja   Sihteeri 


