
Interaktio ry:n hallituksen kokous 13/2022  

  

Pöytäkirja 

Aika:    13.9.2022 Klo 12  

Paikka:    

  

  

Linna 6019  

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 12:12. 

  

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, Anna-Tuulia Palola, Annika Termonen, Johanna Heikkilä, Miska Puputti, 

Anna Suutarinen, Jutta Aaltonen, Kari Neuvonen, Erika Sahla, Mimi Korjus. 

  

4 § Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen  

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

Päätös: Kukaan ei pyydä puhe- ja läsnäolo-oikeutta. 

  

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 Anna-Tuulia Palola ja Anna Suutarinen. 

  

8 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi  

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

  

9 § Ilmoitusasiat  

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.  

Päätös:  

- Oli järjestökahvit, jossa tilapalvelu esittäytymässä, puhuttiin tilapolitiikka asioista ja 

keskustan osalta järjestötoimijat saisivat 24 h kulkuoikeudet. Linna on puoliksi tiedekunnan 

ja puoliksi tilapalveluiden, siksi tiloja ei voi kaikkia varata Outlookin kautta. 

- Yhdistyslaki on muuttunut, joten yhdistyksen kokouksen voi pitää myös etätoteutuksella  

- Syndikaatin tapaaminen oli viimeviikolla ja monilla järjestöillä uupumusta hallituksessa eikä 

asioita saada aikaan, koko ainejärjestösektorin yhteinen ongelma. 

- Ylimääräinen yhdistyksen kokous olisi pidettävä, sillä meidän hallituksestamme on hakenut 

eroa kaksi jäsentä, Suvi Kiljo ja Sebastian Skwarek. 

- Sääntömuutokset menivät läpi PRH:lla, mutta PRH vaatii muutosta tiedostoon, koska siellä 

on yksi kirjain isolla pienen sijaan. 

- Johanna Heikkilä oli Jyväskylän yliopistolla pitämässä esityksen Nuoli -kiertueella 

ammattiliitoista. 

- Hallituksen Instagram -esittelyt alkoivat. 

  

10 § Vastuualuekohtaiset kuulumiset  

10.1 § Sihteeri: Allekirjoittakaa ajoissa pöytäkirjat ja katsokaa, onko muokattavaa.  

10.2 § Kopo:   

- Johanna Eloon oltu yhteydessä, jotta tarkistaisi nettisivun ohjauspalveluiden 

paikkansapitävyyden ja miten hänet tavoittaisi parhaiten ja paremmin kuin nyt. 

- Erika Sahla, Jutta Aaltonen ja Anna Suutarinen tapasivat Virve Peteriä ja juttelivat TTK:sta ja 

tutkimusohjelman yhteisöstä, keskustelukulttuurista ja turvallisesta tilasta. Tulossa keskustelu 

tiedekunnan ja opiskelijoiden kanssa. 

- Sisuun ei ole mahdollista korjata omaa nimeään, muuta kuin muodollisesti kirjata kutsumanimi, 

mutta tieto ei kuitenkaan mene tästä opettajille. Laitettu tutkinto-ohjelman kautta sisulle viestiä 

ja tasa-arvovaltuutettukin huomauttanut tästä, SYLlille voisi olla tästä yhteydessä. 

- Topsu etsii uusia jäseniä. 

- Hallopedhaku on päällä sunnuntaihin 18.9. asti 

Kommentoinut [NM1]: minkä? 
 



- Edarivaaliasettelu on auki ja huomenna 13.9. on edarivaali-info, jonka vetää Miska Puputti ja 

jossa Onni Härkönen puhuu omista kokemuksistaan. 

- Moni tiedekuntaneuvosto jäämässä ilman opiskelijaedustajaa, kun ei ole tullut hakijoita. 

- Integration22 kautta mahdollista saada opintopisteitä työelämäkurssin portfolio-toteutukseen 

kohtaan tiedekonferenssissa auttamisen/ osallistuminen. 

10.3 § Sopo:   

10.4 § Viestintä: Viikkokirje lähtee torstaina.  

10.5 § Rahastonhoitaja: 

- Oli jäsenmaksuongelmia järjestelmän muutoksen kautta, mutta asia on hoidossa ja toista laskua 

ei tarvitse huomioida. 

- Jäsenrekisteri vielä hieman epäselvä. 

10.6 § Tapahtumat: 

- On tulossa kaksi tutustumisiltaa Interaktiolaisille, jotka haluavat tutustua muihin Interaktiolaisiin 

paremmin. Ensimmäinen on 27.9. TOAS Ilmarissa, joka ei ole esteetön, sillä on ollut ongelmia 

löytää ilmaisia esteettömiä tiloja. Toinen tutustumisilta pidetään esteettömässä tilassa. 

- On kokoustettu poikkitieteellisestä beer pongista, joka on marraskuussa, VYRistä, jonka 

lipunmyynti päättynyt ja Silja Line haluaa tietää kaikkien osallistujien sukupuolet (koska laki) tai 

muuten Silja Line olettaa sukupuolen nimen perusteella. Laskussa eri eräpäivä, kuin oikeasti 

pitää maksaa jo 18.9. 

- Amazing race tällä viikolla ja siitä on kokoustettu MIKin kanssa. 

- Ensiviikolla on selfiebingo UDKn kanssa. 

- Bommarireivien lipunmyynti alkaa ensiviikolla. 

- On alettu suunnittelemaan sitsejä vanhemmille opiskelijoille lokakuulle. 

 

10.7 § Tuutorointi  

- Fuksiolympialaiset, Pyynikkiretki ja fuksipiknik menivät mukavasti. 

- Pihaleikki-ilta siirtyi ensi viikolle. 

- TTK-kurssin tiimoilta otettu yhteyttä. 

- Olisi hyvä laittaa fukseille lista turvallisen tilan periaatteista muistutuksena, jotta olisi 

turvallisempi tulla tapahtumiin. 

 

10.8 § Kulttuuri: Ei kuulumisia  

10.9 § Varainhankinta- ja yhteistyö: Ei ole.  

10.10 Kansainvälisyys:   

- IA vaihdossa-viikko suunnitteilla todennäköisesti lokakuun loppuun. 

- Marraskuussa Viiniä ja vaihtotarinoita YTHS-saunalla 10.11. 

- Haalareita saatu hankittua suhteellisen hyvin, mutta ei kaikille halukkaille. 

- Täydennyshaku loppuu 15.9. 



10.11 § Työelämä ja alumnit: Ei ole.  

10.12 § Liikunta- ja hyvinvointi:  

- Perjantaina frisbeeturnaus, osallistujia 8.  

- Atalpan palloiluhallissa syyskuun ajan ylioppilaskirjoitukset, jonka takia palloiluvuorot tauolla. 

- Mahdollisesti syksylle liikuntatapahtumia tulossa. 

- Muutama interaktiolainen halunnut järjestää laskettelumökkitapahtuman tammikuussa, ig stooriin 

laitettu kyselyä halukkuudesta osallistua. 

Esitys: Merkitään pestikohtaiset kuulumiset tiedoksi.  

Päätös: Merkitään pestikohtaiset kuulumiset tiedoksi. 

Jutta Aaltonen poistui 13:02 ja saapui 13:04  

 

11 § Hallituksen alaisten toimikuntien ja toimihenkilöiden kuulumiset  

11.1 § Vuosijuhlatiimi: Pikkuhiljaa lähtee, seuraavana projektina liput  

11.2 § Kunniavaliokunta:   

Interaktion kunniavaliokunnan kokous 4/2022 pidettiin torstaina 1.9.2022. 

11.2.1 § Kunniavaliokunnan nimi   

Esitys: Kunniavaliokunnan nimi on kuvaava, mutta hiukan korkealentoinen. Kunniavaliokunnan 

nimen tulisi olla kuvaava sekä lähestyttävä. Kunniavaliokunta ehdottaa, että sen uudeksi nimeksi 

voisi tulla esimerkiksi kunniatoimikunta tai perinnetoimikunta.   

Päätös: Uudeksi nimeksi valitaan perinnetoimikunta. 

  

11.2.2 § Henkilökohtaisten huomionosoitusten jakaminen Interaktiossa   

Esitys: Interaktion toimintakulttuuriin ei ole tiettävästi aikaisemmin juurikaan kuulunut 

henkilökohtaisten huomionosoitusten antaminen. Ei ole kuitenkaan selvää, onko tästä tehty 

aikaisemmin periaatepäätöstä, vai onko tämä yksinkertaisesti vain asia, jota ei olla tehty. On siis 

aiheellista miettiä ja keskustella onko tämä hyvä lisä Interaktion toimintaan.   

Interaktion kunniavaliokunta esittää Interaktion hallitukselle, että Interaktion toimintakulttuurissa 

on jatkossa hyväksyttävää ja suotavaa jakaa henkilökohtaisia huomionosoituksia ansioituneille 

henkilöille ja tahoille. Interaktion kunniavaliokunta esittää Interaktion hallitukselle ja 

vuosijuhlatiimille, että huomionosoituksia voidaan jakaa ensimmäistä kertaa Interaktion vuoden 

2022 vuosijuhlissa. Huomionosoituksien jakamisen periaatteet hyväksytään erikseen.   

Päätös: Hyväksytään ehdotus ja hyväksytään pohjaperiaatteet syyskokouksessa. 

  



11.2.3 § Interaktion juhlanauhojen tilaaminen   

Esitys: Interaktion juhlanauhojen design käsiteltiin hallituksen kokouksessa 9/2022. Design julkaistiin 

jäsenistölle 1.9., ja vastaanotto on ollut erittäin positiivinen. Design virallistetaan yhdistyksen 

kokouksessa ohjesäännön käsittelyn yhteydessä.   

Juhlanauhoista tehtiin hinta- ja tilausselvitys Hyrsky oy:ltä. Tilausaika on normaalisti 4–5 viikkoa, tällä 

hetkellä  

”hieman pidempi maailman tilanteen takia”. Mikäli vuosijuhlanauhat halutaan Interaktion 

vuosijuhliin 19.11.2022 mennessä, olisi tilaus hyvä toteuttaa lähiaikoina. Hintapyyntö 

vuosijuhlanauhoista on 450 € = 100 metriä tai 848 € = 250 metriä.   

Vuosijuhlanauhoja ei ole budjetoitu Interaktion vuoden 2022 talousarvioon, mutta puolestaan 

Interaktion vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa on kirjattu tavoitteeksi hankkia juhlanauhat syksyn 

2022 vuosijuhliin mennessä. Hallituksen on siis syytä keskustella päättää tilauksesta, ja miettiä miten 

vuosijuhlanauhojen tilaaminen vaikuttaa Interaktion loppuvuoden 2022 taloustilanteeseen.   

Interaktion kunniavaliokunta esittää Interaktion hallitukselle, että Interaktio tilaa juhlanauhaa 

Interaktion kokouksessa 9/2022 esitetyn design -ehdotuksen mukaisesti.   

Päätös: Juhlanauhaa tilataan ehdotuksen mukaisesti ja pyydetään TREYltä projektitukea. 

  

11.2.4 § Interaktion kunniavaliokunnan ilmoitusasiat   

Avataan Interaktion huomionosoituslomake, jonka kautta kaikki Interaktion jäsenet voivat jättää 

ehdotuksia palkittavista tahoista. Lomake tulee olemaan auki noin kolme viikkoa. Interaktion 

kunniavaliokunta käsittelee ehdotukset ja jättää niistä esityksen hallitukselle. Lomakkeelle tulleet 

vastaukset arkistoidaan käyttöön tulevia vuosia varten.   

Interaktion kunniavaliokunta pyrkii järjestämään ja kutsumaan koolle ”Interaktion Wanhojen 

kokouksen”, johon kutsutaan paikalle kaksi edustajaa Interaktion viimeisestä kymmenestä 

hallituksesta vuosilta 2013–2022. Tämän tilaisuuden on tarkoitus toimia tukena perinteiden 

ylläpitämisessä, huomionosoituksen ansaitsevien tahojen löytämisessä sekä ylläpitää Interaktion 

suhteita entisiin aktiiveihin ja alumneihin.   

Interaktion merkkiohjesäännön työstäminen on aloitettu vihdoin. Sekä Interaktion hallituksella että 

jäsenistöllä tulee olemaan mahdollisuus kommentoida merkkiohjesääntöä syyslukukauden aikana. 

Lopullinen versio käsitellään Interaktion yhdistyksen syyskokouksessa.  

  

11.3 § Aj-tilavastaava: AJ-tilan siivoustalkoot huomenna!  

Esitys: Merkitään toimikunta- ja toimihenkilökohtaiset kuulumiset tiedoksi.  

Päätös: Merkitään toimikunta- ja toimihenkilökohtaiset kuulumiset tiedoksi. 

  



12 § Haalaritiimi  

Esitys: Perustetaan haalaritiimi hoitamaan sponsorihankintaa fuksien haalareita varten.  

Päätös:  

- Tehdas, joka valmistaa meidän turkoosia väriämme on konkassa. Pohditaan, vaihdetaanko 

haalarien tekijää ja kyselemme muilta turkoosihaalarisilta, miten he ovat tässä tilanteessa 

toimineet.  

- Haalaritiimiin haki 19, valitaan kaikki ja jaetaan pienempiin tehoryhmiin.  

 Miska Puputti poistui 13:46 ja saapui 13:48. 

 

13 § Interaktio x Integration 2022  

Esitys: Interaktio on saanut tarjouksen Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 

Integration 2022 – kotouttamisen kumppanuusohjelmaan liittyen. Interaktiolle tarjotaan 2000 euron 

palkkiota siitä, että alamme opiskelijoita työskentelisi tapahtumassa henkilökuntana. Integration 

2022 järjestetään 7–8.11. Tampere-talolla.   

Interaktio lähtee hankkeeseen mukaan ja aloittaa opiskelijoiden rekrytoimisen tapahtumaan. Saadut 

varat sijoitetaan fuksien haalarirahastoon.  

Päätös: 25.10. koulutus tehtävään, työpäivien pituus n. 8 tuntia. Tästä mahdollisuus saada noppia 

työelämäkurssin portfolion konferenssiosioon. Hypätään mukaan. 

Erika Sahla poistui 13:52 ja saapui 13:54. 

  

14 § Syyskokous 2022  

Esitys: Keskustellaan tämän syksyn syyskokouksen spekseistä.  

Päätös: Syyskokous voisi olla viikko vujuviikkojen jälkeen, keskiviikkona 23.11. Kalasteluilta tulossa 

myös. 

Annika Termonen poistui 13:55 ja saapui 13:57. 

 

15 § Talous  

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

Päätös:  

Tilin saldo 12.9. +10 969,59 €, 30.8.2022: +8 675,91 € 

• Edellisen kokouksen jälkeen tilille on tullut (€): 2666 € 

o Risteilymaksu VYR: 27x72 € (1944 €) 

o Interaktion jäsenmaksu: 31 X 20 € (620 €) 



o Risteily + buffet VYR: 102 € 

• Edellisen kokouksen jälkeen tililtä on mennyt (€): 372,32 € 

o Megafoni Interaktion käyttöön, Punanaamio: 19,90 € 

o Nollausbileiden tarjottavat, Sokos Herkku Tampere: 59,14 € 

o Kaiutin Interaktion käyttöön, Verkkokauppa.com: 268,90 € 

o Osuuspankin palvelumaksu: 10,94 € 

o Kahvimaksu, kulukorvaus: 13,44 € 

• Hyväksytään: 

o 20 € TREY:n projektituen palautukseen, leivosmyyjäiset 

• Budjetoidaan: 

o 250 metriä 30 mm leveää vuosijuhlanauhaa 848 € 

o Fuksisitsien muut budjetoinnit: (tapahtumabudjetista) 

▪ Juoma (miedot): Max 625 € 

▪ Juoma (väkevät): Max 435 € 

▪ Auton bensat: 20 € 

▪ Astiat/ruokailuvälineet: 50 € 

▪ Koristeet: 20 € 

▪ Rangaistukset ja palkinnot (muut kuin juomat): 10 € 

▪ Haalarimerkit: 200 € 

▪ Ruoka: 278,79 € 

▪ YHT. 1 638,79 € ~ 1 640 € 

o 15 € edestä kuponkeja meille, fuksiolympialaiset. 

o Poikkitieteellisen fuksiseikkailun palkinnot 10 € 

o TREYn vujut 45 €, edustuskulut + 15 € lahja 

o SOS ry:n vujusitsit, edustuskulut 10 € + lahja 10 € 

o Maisterisitsien tila 500 € 

o Ensimmäisen tutustumisillan tarjottavat 30 € 

o Toisen tutustumisillan tarjottavat 30 € 

o Selfiebingon palkinnot 15 € 

o Vuosijuhlasitsien tila 550 € 

 

Kari Neuvonen poistui 14:03 ja saapui 14:10 

 

16 § Palautteiden läpikäyminen  

Esitys: Merkitään tiedoksi saadut palautteet ja mahdolliset parannustoimenpiteet.  

Päätös: Saatu palaute: ”Heippa hallitus! Kiitos valtavasti Elo-asian edistämisestä viemällä se topsuun! 

Miten Elon tavoittamiseen liittyvät opinto-ohjauksen kehitysehdotukset konkreettisesti ovat 

edenneet, eli mitä on tapahtunut sen jälkeen kun tieto on saatu Elolle ja miten asiat tulevat 

etenemään ja millä aikataululla? Haluaisin konkreettisia vastauksia. Huolettaa, että tieto menee 

kyllä eteenpäin mutta asialle ei konkreettisesti tapahdu mitään ja hallinnossa levitellään käsiä 

tilanteelle eikä muutosta tapahdu - tuntuu, että näin on ollut jo useampi vuosi ja opiskelijoiden 

perusoikeuksien laiminlyönti vain jatkuu. Toivoisin konkretiaa ja painetta hallinnon suuntaan tehdä 



asioille jotain, ja pahoittelen, että piinaan teitä asiasta ja annan teille puolestaan välillisesti painetta 

nyt kopo-sektorille viedä asiaa painokkaammin eteenpäin ja että vaatisitte hallinnolta oikeasti 

toimia. Asia on kuitenkin todella tärkeä, ja haluan muutosta asiaan koska mikään ei ole muuttunut 

N:n opiskeluvuoteni aikana, korkeintaan huonompaan suuntaan. Tuntuu että asia viedään aina joka 

vuosi topsun kautta eteenpäin, mutta mikään ei tosiasiallisesti muutu. Muistutan, että nyt puhutaan 

opiskelijoiden perusoikeuksista. Kiitos jo nyt, palaan myöhemmin asiaan kun kerrotte miten asia on 

konkreettisesti edennyt. <3” 

  

Vastaus:  

Moikka!  

Kuten viimeksi kerroimme, on asia viety Topsuun ja ilmoitettu ohjaussuunnitelman 

kehitysehdotuksiin. Lisäksi olen ottanut asian tiimoilta Eloon henkilökohtaisesti yhteyttä. 

 

Kuten itsekin sanoit, ei ongelmassa ole kyse vain henkilökohtaisesti Elosta, mutta hän kommentoi 

kiireellisyyttään seuraavasti: Elo myöntää olevansa kiireinen, erityisesti syksyisin ja keväisin. 

Monien kokouksien takia puhelimella tavoittaminen voi ajoittain olla vaikeaa. Elo suosittelee 

asiointiosoitteen käyttämistä (ykt.opiskelu.tau@tuni.fi), mutta myöntää, että purkaa sitäkin 

pääasiassa itse.  

 

Kyseessä onkin siis suurempi resurssipula opiskelijoiden ohjauksessa. Isomman resurssipulan 

muuttaminen on valitettavasti monimutkaisempi prosessi, joka ei ratkea hetkessä. Vien 

ohjauspalveluiden riittämättömyyden eteenpäin TREY:lle seuraavassa kupillisessa kopoa, jonne 

kerkeän. Toivon sen nostavan painetta tehdä asialle enemmän.  

 

Valoa tunnelin päässä vaikuttaisi olevan: Elo kertoi vastauksessaan, että tutkinto-ohjelman 

ohjaussuunnitelmaa ollaan päivittämässä lokakuun opettajakokuksessa, koska heilläkin on 

huomattu ohjauksen puutteellisuus. Toivon, että ongelma huomioitaisiin uuden suunnitelman 

teossa. Tästä voin Eloa vielä muistuttaa. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Erika Sahla, kopo 

 

Johanna Heikkilä poistui 14:17, Kari Neuvonen poistui 14:21. Anna Suutarinen poistui 14:22 ja saapui 

14:23 

 

17 § Muut esille tulevat asiat  

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.  

Päätös: Ei ole. 

  

mailto:ykt.opiskelu.tau@tuni.fi


18 § Seuraava kokous  

Esitys: Ehdotetaan ajankohtaa seuraavalle kokoukselle.  

Päätös: Maria Palmroos tekee doodlen kokousajankohdasta. 

  

19 § Kokouksen päättäminen  

Esitys: Puheenjohtaja Maria Palmroos päättää kokouksen.  

Päätös: Puheenjohtaja Maria Palmroos päättää kokouksen ajassa 14:25. 

  

  

   

  

  

Pöytäkirjan vakuudeksi,  

  

  

  

(aika) _______________ (paikka) __________________________________________  

   

  

  

  

     

Maria Palmroos       Mimi Korjus  

Puheenjohtaja    Sihteeri  

 

   

    
  

Anna Suutarinen   Anna-Tuulia Palola 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja  
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