
Interaktio ry:n hallituksen kokous 11/2022  

  

Pöytäkirja 

Aika:    16.8.2022 Klo 18.30  

Paikka:    Markuksentorin kerhotila (Tammelan puistokatu 14) ja zoom  

    

  

  

https://tuni.zoom.us/j/66595992457?pwd=bXlMamlGWWIremVFcjQ5Kzc4V0Z 
tUT09  

Meeting ID: 665 9599 2457  

Passcode: 671140  

Päätöksentekijät:  
Maria Palmroos - Puheenjohtaja  

Erika Sahla - Varapuheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava  

Mimi Korjus - Sihteeri  

Johanna Heikkilä - Rahastonhoitaja  

Kari Neuvonen - Viestintävastaava  

Suvi Kiljo - Työelämä- ja alumnivastaava  

Noora Ikonen - Sosiaalipoliittinen ja yhdenvertaisuusvastaava  

Sebastian Skwarek - Varainhankinta- ja yhteistyövastaava  

Aino Halinen - Kulttuurivastaava  

Anna-Tuulia Palola – Tapahtumavastaava  

Annika Termonen - Tapahtumavastaava   

Anna Suutarinen - Tuutorivastaava   

Jutta Aaltonen - Tuutorivastaava  

Miska Puputti - Liikunta- ja hyvinvointivastaava  

Nelli Mäkelä - Kansainvälisyysvastaava  

  

Toimihenkilöt:   

  

Aj-tilavastaava - Venla Heiman   

Tuutoroinnin toimihenkilöt – Olivia Sasse, Emilia Nevalainen ja Tuuli Uusitalo 

https://tuni.zoom.us/j/66595992457?pwd=bXlMamlGWWIremVFcjQ5Kzc4V0ZtUT09
https://tuni.zoom.us/j/66595992457?pwd=bXlMamlGWWIremVFcjQ5Kzc4V0ZtUT09
https://tuni.zoom.us/j/66595992457?pwd=bXlMamlGWWIremVFcjQ5Kzc4V0ZtUT09
https://tuni.zoom.us/j/66595992457?pwd=bXlMamlGWWIremVFcjQ5Kzc4V0ZtUT09


Kulttuurin toimihenkilöt – Milja Schildt, Martta Mustalahti, Alina Setälä ja 
Ilona Tanhua  

Liikunnan ja hyvinvoinnin toimihenkilöt – Helmi Sippola ja Kari Neuvonen  

Kunniavaliokunta, vujutiimi, tapahtumatiimi sekä varainhankinta- ja 
työelämätiimi  

 

 

  

  

1 § Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Maria Palmroos avaa kokouksen.  

Päätös: Puheenjohtaja Maria Palmroos avaa kokouksen ajassa 18:40. 

  

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä kokous on kutsuttu koolle 
johtosääntöjen edellyttämällä tavalla, kun paikalla on vähintään neljä hallituksen jäsentä, 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä.  

Päätös: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

  

3 § Äänioikeutettujen läsnäolijoiden toteaminen  

Esitys: Todetaan äänioikeutetut läsnäolijat.  

Päätös: Maria Palmroos, Jutta Aaltonen, Anna-Tuulia Palola, Annika Termonen, Kari Neuvonen, 
Mimi Korjus, Sebastian Skwarek, Miska Puputti, Erika Sahla ja Aino Halinen (etänä). 

  

4 § Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen  

Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäville henkilöille.  

Päätös: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus Venla Heimanille. 

  

5 § Kokouksen puheenjohtajan valitseminen  

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtaja Maria Palmroos.  

Päätös: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtaja Maria Palmroos.  

  

6 § Kokouksen sihteerin valitseminen  

Esitys: Valitaan kokouksen sihteeriksi hallituksen sihteeri Mimi Korjus.  



Päätös: Valitaan kokouksen sihteeriksi hallituksen sihteeri Mimi Korjus. 

  

7 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen  

Esitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi kaksi läsnäolijaa. Todetaan, että 
pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.  

Päätös: Valitaan Miska Puputti ja Sebastian Skwarek. 

 

Erika Sahla saapui 18:45 

 

8 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi  

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

Päätös: Lisätään edellisen yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen kohdaksi 9, muut 
siirtyvät pykälällä eteenpäin. 

 

9§ Elokuun yhdistyksen ylimääräisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Esitys: Hyväksytään pöytäkirja. 

Päätös: Hyväksytään pöytäkirja. 

  

10 § Ilmoitusasiat & kesäkuulumiset  

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat ja kesäkuulumiset tiedoksi.  

Päätös:  

- On valittu kaksi uutta hallituksen jäsentä ja myönnetty ero kahdelle hallituksen jäsenelle sekä 
yhdelle toimarille. 

- Meille on tullut paljon haastattelupyyntöjä mm. Aamulehteen teemalla paluu kampukselle ja 
Moroon haalarikuva, johon Mimi lupautui menemään. 

- Interaktion hallitus on pitänyt kesätaukoa hallitustoiminnasta ja palailee uudella innolla 
- Uudet fuksit tulee ja sunnuntaina alkaa meiningit!! <333 
- Maanantaina on tiedekunnan esittäytyminen fukseille klo 14–16 ja Interaktion hallitusta on 

pyydetty esittäytymään. Hallituslaiset saapuvat kahdelta paikalle. 

  

11 § Vastuualuekohtaiset kuulumiset  

11.1 § Sihteeri: Ei kuulumisia.  

11.2 § Kopo:  

- Kopokirje laitettu menemään viime viikolla. Kirjeessä oli muistuttelua opintojen alkuun mm. 
kursseille ilmoittautumisesta.  

- Syksyllä tulossa TREYn edustajistovaalit, siitä voisi tulla Instagramiin postaus lähipäivinä.   



11.3 § Sopo: Ei kuulumisia. 

11.4 § Viestintä: On valittu uusi vastaava Kari Neuvonen Oona Nortamon tilalle ja selvitellään 
perehdytystä pikaisesti.   

11.5 § Rahastonhoitaja: Ei kuulumisia.  

11.6 § Tapahtumat:  

- Valittu uusi toinen tapahtumavastaava, Annika Termonen Eeli Vuorilehdon tilalle ja Annika 
perehdytetään pian pestiinsä. 

- Tapahtumajaosto lomaillut kesällä osittain.  

- Tapahtumavastaavan vaihdoksen takia syksyn tapahtumien valmistelut ovat jäljessä. 

- Syksyn ensimmäisenä tapahtumana on nollausbileet 31.8. 

- Kesän aikana kokoustettu VYR:istä (järjestetään 12.–14.10.), jonka lipunmyynti alkaa pian, Amazing 
racesta MIK:n kanssa sekä Bommarireiveistä useiden ainejärjestöjen ja kiltojen kanssa.  

11.7 § Tuutorointi:  

- Fukseja piti tulla maksimissaan 150 mutta tulikin 159! 

- Fuksiposti lähti viimeviikolla ja tuutorit ovat olleet yhteydessä fukseihin. 

- Huomenna tuutoreiden ilta ja siellä paljastetaan tuutorkamat. 

- Ensimmäinen fuksitapaaminen on sunnuntaina ja ensimmäisille viikoille on paljon menoa fukseille. 

11.8 § Kulttuuri: Syksyn tapahtumia mietteillä; taidepaja, runoilta, museovierailu. 

11.9 § Varainhankinta- ja yhteistyö: Kesätaukoa pestijutuista, syksyllä hommat taas käyntiin. 

11.10 § Kansainvälisyys: Tuutorointi on hyvissä malleissa ja kv-tuutorvastaava Mimi Korjus erosi. 

11.11 § Työelämä ja alumnit: Aon assesmentin koulutukseen valituille tulee infoa tämän viikon 
lopulla. 

11.12 § Liikunta- ja hyvinvointi:  

- Poikkitieteellinen palloiluvuoro alkaa 30.8. joka tiistai 19:00-20:30 Atalpan palloilusalissa.  

- Liikunta- ja hyvinvointikooste lähdössä jäsenistölle elokuun aikana. 

- Ultimatefrisbee turnaus pidetään 9.9. 

Esitys: Merkitään pestikohtaiset kuulumiset tiedoksi.  

Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 

Venla Heiman saapui ajassa 19:25. 

 

12 § Hallituksen alaisten toimikuntien ja toimihenkilöiden kuulumiset  

11.1 § Vuosijuhlatiimi: Kohtapuoliin alkaa taas hommat rullaamaan kun kaikki saadaan Tampereelle. 

11.2 § Kunniavaliokunta:  

Kommentoinut [MP1]: Tarkensin seuraavasti: 
 
Olisi tarkoitus laittaa jotain liikunta- ja hyvinvointikoostetta 
jäsenistölle menemään lähiaikoina.  
->  
Liikunta- ja hyvinvointikooste lähdössä jäsenistölle elokuun 
aikana.  



- Kokousta ei ole pidetty toukokuun jälkeen.  

- Hyrsky Oy:ltä kysytty vuosijuhlanauhojen hintaa ja toimitusaikaa; 250 m 3 cm leveää nauhaa 
maksaisi 848 € ja tähän haetaan TREYltä projektitukea. Toimitusaika on 6-8vk, joten nauhat tulisi 
tilata viimeistään syyskuun aikana, jotta ne ehtivät saapumaan vuosijuhliin mennessä. On pohdittava 
ja selvitettävä mistä kohtaa budjettia rahat otetaan. 

- Vujunauhan designin julkistaminen jäsenistölle elo-syyskuun vaihteeseen mennessä.  

11.3 § Aj-tilavastaava:  

- Aj-tila on kamalassa kunnossa; kahvimukeissa mm. omat ekosysteemit.  

- Siivoustalkoot pitää järjestää taas, ja sinne olisi hyvä hankkia evästä. Siivoustalkoot järjestetään 
mahdollisesti 31.8. ABBA-teemalla.  

Esitys: Merkitään toimikunta- ja toimihenkilökohtaiset kuulumiset tiedoksi.  

Päätös: Merkitään tiedoksi 

  

13 § Talous  

Esitys: Käydään hallituksen taloudellinen tilanne läpi ja käsitellään mahdolliset laskut.  

Päätös:  

• Tilin saldo 16.8.2022: +8 675,91 € 

• 14.6.2022: +7 236,89 € 

 

• Edellisen kokouksen jälkeen tilille on tullut (€): 2022,80 € 

o Tampereen ylioppilaskunnan toiminta-avustus 1302,80 € 

o Tampereen korkeakoulusäätiö KV-tuki 400 € 

o 16x jäsenmaksu (16x 20 €) = 320 € 

• Edellisen kokouksen jälkeen tililtä on mennyt (€): 583,78 € 

o 3.7. Paytrail Oyj 100 € 

o 3.7. Kulukorvaus Aino Räsänen 52,50 € 

o 3.7. Kulukorvaus Maria Palmroos 269,29 € 

o 3.7. Kulukorvaus AT Palola, Pride -bileiden tarvikkeita 30,40 € 

o 6.7. Osuuspankin palvelumaksu 20,53 € 

o 26.7. Domainhotellin lasku, IA:n verkkosivut 91,51 € 

o 4.8. Osuuspankin palvelumaksu 19,55 € 

• Budjetoidaan:  

o  20 € Uuteen megafoniin 

Kommentoinut [MP2]: Tarkensin seuraavasti: 
 
Toimitusaika on 6-8vk, jolloin lokakuussa on viimeistään 
tilattava nauhat. ->  
Toimitusaika on 6-8vk, joten nauhat tulisi tilata viimeistään 
syyskuun aikana, jotta ne ehtivät saapumaan vuosijuhliin 
mennessä. 

Kommentoinut [MP3]: Tarkensin seuraavasti: 
 
Vujunauhan designin julkistaminen jäsenistölle 
-> 
Vujunauhan designin julkistaminen jäsenistölle elo-syyskuun 
vaihteeseen mennessä.  
 



o 100 € Nollausbileiden kuluihin  

o 20 € Aj-tilan siivoustalkoiden eväisiin 

o 88 € Eero Sallisen ja Jenna Bergdahlin Status ry:n vuosijuhlaedustuksiin 

o 20 € Status ry:n vuosijuhlalahjaan  

 

13 § Palautteiden läpikäyminen  

Esitys: Merkitään tiedoksi saadut palautteet ja mahdolliset parannustoimenpiteet.  

Päätös: Emme ole saaneet palautetta, vain roskapostia. 

  

14 § Muut esille tulevat asiat  

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.  

Päätös:  

- Ennen kesälomille siirtymistä puhuttiin etenkin tapahtumien palautejärjestelmän 
uudistamisesta, Miska lupasi ottaa koppia ja on luonut alustavat vaihtoehtoiset versiot siitä 
millainen tapahtumapalaute voisi olla.  

- Nuoli-info pitäisi väsäillä. 

- Hallitusesittelyt olisi hyvä tehdä alkusyksystä Instagramiin. 

 

15 § Seuraava kokous  

Esitys: Ehdotetaan ajankohtaa seuraavalle kokoukselle.  

Päätös: 30.8. alustavasti. 

  

16 § Kokouksen päättäminen  

Esitys: Puheenjohtaja Maria Palmroos päättää kokouksen.  

Päätös: Puheenjohtaja Maria Palmroos päättää kokouksen ajassa 20:28.  

  

   

  

  

Pöytäkirjan vakuudeksi,  

  

  

  



(aika) _______________ (paikka) __________________________________________  

   

  

  

      

 Maria Palmroos        Mimi Korjus  

Puheenjohtaja        Sihteeri  

  

  

        

      

Sebastian Skwarek                             Miska Puputti  

Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 
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