Interaktio ry:n hallituksen kokous 12/2022

Pöytäkirja
Aika:

30.8.2022 Klo 12.00

Paikka:

Monari

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
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 12:11.

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: Paikalla Maria Palmroos, Jutta Aaltonen, Anna Suutarinen, Nelli Mäkelä, Kari Neuvonen,
Anna-Tuulia Palola, Miska Puputti, Noora Ikonen ja Mimi Korjus.

4 § Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen
Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäville henkilöille.
Päätös: Myönnetään Lotta Kurunmäelle, Helmi Sippolalle ja Vilma Mehtoselle.

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 Nelli Mäkelä ja Noora Ikonen.

8 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

9 § Ilmoitusasiat
Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
-

Varainhankintavastaavamme on hakenut eroa pestistään.
Opiskelu on alkanut ja fuksiviikot käynnissä, kävimme hallituksena esittäytymässä fukseille.
Huomenna ensimmäiset bileet, eli nollausbileet.
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10 § Vastuualuekohtaiset kuulumiset
10.1 § Sihteeri: Ei kuulumisia.
10.2 § Kopo:
- Pidetään viime keväällä peruttu Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä -info/tapahtuma 14.9. klo 14
Monarissa. Miskalla setit valmiina. Onni Härkönen lupautui tulemaan mukaan puhumaan edari- ja
hallopedhommista. Instagramiin postausta tänään aiheesta ja Facebook -tapahtuma pitäisi tehdä.
- Tapahtumasta tarkoitus tehdä juliste ja laittaa se monariin.
- Tarkoitus mainostaa hallopedhommia, koska hallopedien haku on päällä.
- Johanna Elolle viestiä jossain kohtaa ja varmistan, että ia:n nettisivuilla olevat
yhteydenottosähköpostit/henkilöt ovat oikeat.
10.3 § Sopo:
- Kesällä lomailtu ja apua tarvitaan esteettömyyslistan laadinnassa.
- Antirasismikoulutus oli ja meni.
- Sopokirje lähtee syyskuun alussa.
- Sähköpostiin tullut Nyyti ry:n miesten mielenterveystukijutuista ja siitä sekä mm. kelan jutuista voisi
laittaa sopokirjeeseen.
- Proffien ja meidän jäsenistömme välinen kuulumistenvaihto sekä palautteenantokoulutus voitaisiin
järjestää.

10.4 § Viestintä:
- Torstaiksi sovittu perehdytys ja sen jälkeen hommat lähtevät sujumaan. Viikkotiedotteen teon
opettelu prioriteettilistan ykkösenä.
- Nelli Mäkelä hoitaa seuraavan viikkotiedotteen.
10.5 § Rahastonhoitaja: Ei kuulumisia.
10.6 § Tapahtumat:
- Huomenna on nollausbileet eli ensimmäiset bileet, tulossa kylmä ilma mutta lämmintä mehua sekä
kisailua, jossa bilepaketit palkintoina.
- Äsken julkaistiin Amazing race MIKin kanssa.
- VYR lipunmyynti alkaa ylihuomenna.
10.7 § Tuutorointi:
- Paljon kaikkea tapahtumaa, hommaa, delegointia ja informointia.
- Säätöä ollut päivämäärien ja aikataulujen kanssa koska KEKE onkin seitsemään asti maanantaisin.
- Fuksivihkiäiset ja eka tutustumisilta oli viimeviikolla ja meni todella hyvin.
- TAMARK kyseli, halutaanko järjestää niiden kanssa teekkarisaunatapahtumaa tuutoreille ja
fukseille.
- Hallitus voisi esittäytyä jossakin tapatumassa vielä fukseille.
10.8 § Kulttuuri: Ei kuulumisia.
10.9 § Varainhankinta- ja yhteistyö: Ei kuulumisia.
10.10 § Kansainvälisyys:
- Ensimmäinen piknik oli Passionissa, kaikki vaihtarit olivat paikalla.
- Tuutorit ovat erittäin aktiivisia.
- Vaihtarit haluaisivat ostaa haalareita, koetetaan ostaa vanhoilta opiskelijoilta.
- 1.9.–15.9. on vaihdon täydennyshaku ja Erasmus-harjoittelutuen haku.
- 8.9. täydennyshaun hakuinfo Teamsissa.
- 12.9. Pohjois-Amerikan hakukohteiden hakuinfo.
- Syyshaku vaihtoon on marraskuussa.
- Lokakuulle tulossa urheilutapahtumaa kv-tyypeille.
- Marraskuussa ehkä viiniä ja vaihtotarinoita- iltama.
- Mahdollisesti myös IA vaihdossa -viikko Instagramiin.

10.11 § Työelämä ja alumnit: Tämän viikon torstaina työelämätapahtuma ja siellä ilmasta tavaraa
jaossa, Maria järjestämässä.
10.12 § Liikunta- ja hyvinvointi:
- Liikunta- ja hyvinvointitiedote lähetetty ja sieltä löytyvät kaikki päivämäärät yms.
- Sitten kun tapahtumapalautelomake on julki, siihen voi antaa palautetta tapahtumista. Lomakkeelle
olisi kuitenkin löydettävä järkevä paikka ja tiedottaa sen jatkuvasta aukiolosta.
Esitys: Merkitään pestikohtaiset kuulumiset tiedoksi.
Päätös: Merkitään pestikohtaiset kuulumiset tiedoksi
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11 § Hallituksen alaisten toimikuntien ja toimihenkilöiden kuulumiset
11.1 § Vuosijuhlatiimi:
- Keskustelua vujuviikosta: tapahtumia yhteistyössä esim. liikunta- ja tapahtumavastaavien kanssa.
- Muistutellaan mahdollisuudesta lippujen perumiseen.
- Pöytäjuhlaan tulee lisää lippuja myyntiin, palaamme lipunmyyntiaikatauluun syyskuun aikana.
Lisäksi myydään erillisiä jatkolippuja.
- Lippujen hinta tulee nousemaan hieman.
11.2 § Kunniavaliokunta: Kokous torstaina.
11.3 § Aj-tilavastaava: Siivoustalkoita joudutaan siirtämään.
Esitys: Merkitään toimikunta- ja toimihenkilökohtaiset kuulumiset tiedoksi.
Päätös: Merkitään toimikunta- ja toimihenkilökohtaiset kuulumiset tiedoksi.

Kari Neuvonen poistui 13:19 ja saapui 13:22, Jutta Aaltonen poistui 13:32 ja saapui 13:35, Kari
Neuvonen poistui 13:40

12 § Edustustehtävät
Esitys: Valitaan lähtijät Urbanumin sekä TREYn vuosijuhlille.
Päätös: Valitaan
-

TREYn vuosijuhlille edustajaksi Maria Palmroos
Kontakti ry:n vuosijuhlille Anna-Tuulia Palola ja Noora Ikonen
SOS ry:n vujusitseille Erika Sahla

-

Urbanumin vuosijuhlille mahdollisesti Lotta ja joku toinen vuosijuhlatiimistä. Käsitellään loput
Teamsin välityksellä.

13 § Talous
Esitys: Käydään hallituksen taloudellinen tilanne läpi ja käsitellään mahdolliset laskut.
Päätös: Taloudenhoitaja ei ole toimittanut katsausta taloudellisesta tilanteesta kokoukseen, joten
siirtyy seuraavaan kokoukseen.
Budjetoidaan:
-

300 € Kaiutin
260 € YTHS saunan tilavuokra viinejä ja vaihtotarinoita -iltaan
175 € Teekkarisaunan tilavuokran 175 TAMARKille
13,50 € kontakti ry:n vuosijuhlaedustukseen Anna-Tuulia Palolalle
13,50 € kontakti ry:n vuosijuhlaedustukseen Noora Ikoselle
25 € frisbeesetti ultimateturnausta varten
Kontakti ry:n vuosijuhlalahja 15 € lahjoitus Naisten linjalle

14 § Palautteiden läpikäyminen
Esitys: Merkitään tiedoksi saadut palautteet ja mahdolliset parannustoimenpiteet.
Päätös: Olemme saaneet palautetta, ettei Johanna Eloon saa yhteyttä.
Vastaus: Viesti on välitetty topsun kautta ohjaussuunnitelman uudistuksen kommentteihin, eli viesti
menee sitä kautta Elolle ja Elloselle sekä opinto-ohjauksen kehitysehdotuksiin.
15 § Muut esille tulevat asiat
Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.
Päätös:
- VYRiä varten olisi lähetettävä 5kpl meidän sitsilauluklassikkojamme.
-TREYltä sähköpostia, keskustaan tulossa uusia ainejärjestötiloja.
- Järjestökahvit 6.9. klo 14–15.
- 1.11. järjestöjen koulutuspäivä.
- TREYHEM- gaala on 8.12.
- Haalaritiimi olisi kasattava ASAP.

16 § Seuraava kokous
Esitys: Ehdotetaan ajankohtaa seuraavalle kokoukselle.
Päätös: viikolla 37, keskustellaan ajankohdasta Whatsapissa tarkemmin.

17 § Kokouksen päättäminen
Esitys: Puheenjohtaja Maria Palmroos päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja Maria Palmroos päättää kokouksen ajassa 14:11.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

(aika) _______________ (paikka) __________________________________________

Maria Palmroos

Mimi Korjus

Puheenjohtaja

Sihteeri

Nelli Mäkelä

Noora Ikonen

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

