
Interaktio ry:n hallituksen kokous 14/2022  

  

Pöytäkirja 

Aika:     4.10.2022 Klo 13  

Paikka:    

  

  

Linna kokoushuone 6019  

Päätöksentekijät:  

Maria Palmroos - Puheenjohtaja  

Erika Sahla - Varapuheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava  

Mimi Korjus - Sihteeri  

Johanna Heikkilä - Rahastonhoitaja  

Kari Neuvonen - Viestintävastaava  

Noora Ikonen - Sosiaalipoliittinen ja yhdenvertaisuusvastaava  

Aino Halinen - Kulttuurivastaava  

Usva 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 13:00. 

  

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, Miska Puputti, Annika Termonen, Anna-Tuulia Palola, Nelli Mäkelä, Aino 

Halinen, Erika Sahla, Jutta Aaltonen, Anna Suutarinen ja Mimi Korjus. 

  

4 § Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen  

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

Päätös: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus Helmi Sippola, Lotta Kurunmäki, Jiro Turunen, Krisu Silander, 

Matilda Rintala. 

  

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 Erika Sahla ja Annika Termonen. 

  

8 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi  

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

Päätös: Lisätään kohdaksi 11.4 haalaritiimin kuulumiset ja uudeksi kohdaksi 17 Interaktion hallituksen 

hyvinvointi, muut siirtyvät pykälällä eteenpäin. 

  

9 § Ilmoitusasiat  



Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.  

Päätös:  

- Sähköpostiin tuli muistutus reilun kaupan fair trade työpaikan tietojen raportoinnista. Emme päivitä 

tietojamme, sillä meillä ei ole tietoa mikä juttu tämä on. 

- Yhdistyksen nimi on korjattu oikein sääntömuutokseen ja PRH hyväksyi meidän uudet sääntömme, jotka 

astuivat voimaan 3.10. Nettisivuille pitää päivittää esimerkiksi uudet jäsenyysmuodot. 

- Kehityskeskustelut käynnissä ja jatkuvat. 

- Erika Sahla oli SOS ry:n vujusitseillä. 

- Anna-Tuulia Palola oli Status ry:n vuosijuhlilla edustamassa Noora Ikosen kanssa. 

- Maria Palmroos kokoustanut Nuoli ry:n kanssa ja tulee kokoustamaan YKA:n ja Integrationin kanssa. 

10 § Vastuualuekohtaiset kuulumiset  

10.1 § Sihteeri: Ei kuulumisia.   

10.2 § Kopo:  

- Nettisivuja pitää päivittää.  

- 28. päivä oli keskustelutilaisuus henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Tästä tulee tiivistystä 

kopokirjeeseen. 

- YKT.200-kurssilla vammais-sanan käyttö jatkunut ja Elloselle laitettu tästä viestiä.  

- Kopo+ sopo+ Ellonen -lounaan voisi pitää, jossa keskustella ajankohtaisista asioista. 

- SOC:n isompi kopotapaaminen on tänään. 

- Erika Sahla ja Noora Ikonen pitävät viikolla 43 kakkua ja kehitysideoita -tapahtuman, jossa käsitellään mm. 

OPSia ja turvallisen tilan periaatteita. 

10.3 § Sopo: 

- Yhdenvertaisuuskysely tulossa ja tavoite on saada se ulos ensiviikolla. 

- THL tasa-arvopäivät loppuviikolla, yritys osallistua livenä. 

- Edellinen viestintävastaava ei ole tehnyt häirintähighlighteja Instagramiin. Selvitys onko materiaali vielä 

olemassa. 

10.4 § Viestintä:  

- Instagramin kuplat voisi katsoa läpi ja kuukausittain tai 2vk kerrallaan voisi olla kooste tulevista 

tapahtumista.  

- Koska hallituksessa ei ole työelämävastavaa, ja sähköpostiin tulee harkkapaikkailmoituksia, ne voisi lisätä 

viikkokirjeeseen.   

10.5 § Rahastonhoitaja: Ei kuulumisia. 

10.6 § Tapahtumat:  

- Pidettiin Amazing race ja se oli onnistunut. Poikkitieteellinen joukkue voitti.  

- Selfiebingo pidettiin ja siellä oli hyvä meininki.  

- IA:n eka tutustumisilta pidettiin ja osallistujia oli n. 20–30. Täällä oli myös hyvä meininki. Toinen tällainen 

on tulossa ja se on esteetön. Tapahtumakonseptista mahdollisesti kuukausittainen matalan kynnyksen 

tapahtua. 

- Bommarireivit oli todella onnistuneet ja niistä tuli hyvää palautetta. Kehitysideana lisää lippuja, koska tilaa 

oli. 

- Juvenes-gaalaan menevät edustamaan Anna-Tuulia Palola ja Aino Halinen. 

- Ensiviikolla on VYR. 

- Tulossa maisterisitsit teemalla taikametsä, jossa tarjolla mm. taikametsän boolia. 

- Alkoholittomat halloweenbileet ovat tulossa ja ne tulevat olemaan kunnon bileet. 



- Yhteydenottoja on tullut poikkitieteellisistä tapahtumista; huminat YTY:n järjestämät bileet ja niistä 

kokoustetaan tällä viikolla. Huminat ovat mahdollisesti vasta ensi vuonna. Tämän lisäksi Patina haluaisi 

herättää henkiin yhteisen karaokeillan – Aino Halinen ottaa tästä koppia. 

- Kokoustettu poikkitieteellisistä sitseistä, jotka olisivat joulukuun alussa ja tästä on oltu yhteydessä 

joihinkin ainejärjestöihin. 

- Käyttäkää tapahtumien yhteistä palautelomaketta. Tämä laitetaan nettisivuille. 

 

10.7 § Tuutorointi: 

- Tuutorkämppäapprot, poikkitieteellinen fuksisuunnistus, pihaleikki-ilta, sitsien salat ja Niihaman retki 

pidetty ja näistä tulleet palautteet on käyty läpi. 

- Torstaina pidetään fuksisitsit.  

- Sitsien jälkeen fukseista kasataan pikkujoulutiimi. 

- Tuutorien kesken väsymystä – tehty kysely tuutoreille heidän jaksamisestaan ja motivaatiostaan. Tuli 

hyvää ja rakentavaa palautetta.  

10.8 § Kulttuuri: 

- Kulttuuri käynnistelee koneet. 

- Parin viikon päästä 26.päivä on taidepaja ja se järjestetään kahdessa erässä, jotta mahdollisimman moni 

halukas pääsee osallistumaan. 

- Patinalle laitettu viestiä koskien karaokeiltaa. 

- Kulttuuritiimin kanssa kokous tulossa. Muutama tiimin jäsen vaihdossa, joten ryhmä on kutistunut. 

- Runoilta Telakalla tulossa. 

10.9 § Kansainvälisyys:  

- KV-tuutorhaku 10.10.–25.10. ja 10.10. myös tutoroinnista infotilaisuus.  

- Marraskuussa haku vaihtoon 22–23 lukuvuodelle.  

- IA vaihdossa -viikolle ei ole tullut halukkaita, jos ei tule ollenkaan, ei tätä pidetä.  

- Lokakuussa järjestetään joku tapahtuma, esim. Hoplop -tapahtuma.  

- Tuutorit ovat pitäneet omaa suomen kielen kurssia vaihtareille, koska yliopiston omille ei päässyt kaikki 

halukkaat.  

- Haalareille on vieläkin kova kysyntää, etenkin m-l koille, vaikka niitä saatu myytyäkin.  

10.10 § Liikunta- ja hyvinvointi:   

- Syyskuussa ei suuria juttuja tapahtunut, mutta suunnitteilla lavatanssit vujuviikon torstaille.  

Esitys: Merkitään pestikohtaiset kuulumiset tiedoksi.  

Päätös: Merkitään pestikohtaiset kuulumiset tiedoksi. 

Kari Neuvonen saapui 13:15, Jutta Aaltonen poistui 13:34 

11 § Hallituksen alaisten toimikuntien ja toimihenkilöiden kuulumiset  

11.1 § Vuosijuhlatiimi:  

- Ensimmäinen erä lippuja myyty ja laskuja voi lähetellä. 

- Kutsuvieraskutsut voidaan lähettää eteenpäin. hallitukset 2022 ja 2021 kokonaisuudessaan sekä 4 henkilöä 

hallituksesta 2020 kutsuvieraiksi. 

- Keskusteltiin, että IA toivoo vuosijuhlalahjaksi etenkin aineettomia lahjoja. 

- Perinnetoimikunnan kanssa kokoustettu ja sovittu, miten kunniaosoitusten osoittaminen tapahtuu. 

- Vuosijuhlanauhataittelu ja konjakkikorva paja. 

- YKA sponsoroi vaan tasakymmenvuotisia vuosijuhlia, joten saamme vain YKA koristeita. 



- Nuoli ry sponsoroi vuosijuhlia 500 eurolla ja me mainostammen heidän risteilyänsä, joka on samaan aikaan 

vujuviikolla. Tänne 10 osallistujaa, joista yksi voittanut matkan työelämätapahtumasta sekä vujutiimin 

Jennasta matkanjohtaja. Hinta 45e, joka sisältää 15e shoppailurahaa. Risteily on Baltic Princess Turusta 

Tukholmaan. Risteilyllä mm. Talent show. 

- Kaijakka sponsoroi pöytäjuhlaa. 

- Sillikselle tullut tofua, seitania ja 30 kg perunaa. Tarvitaan nakkilaisia. Perunoiden pilkkominen olisi hyvä 

tehdä etukäteen. 

- Silliksen teema on mökkireissu.  

11.2 § Perinnetoimikunta: 

- Vujunauhat tilattu ja niiden pitäisi saapua ennen vuosijuhlia. 

- Huomionosoituslomake tarvitsee lisää ehdotuksia palkittavista henkilöistä 9.10. mennessä. 

11.3 § Aj-tilavastaava: 

- Huomenna siivoustalkoot.  

11.4 § Haalaritiimi: 

- Tarjouspyyntöjä lähetetty ja ollaan saamassa turkoosit haalarit.  

- 3 sponsoria ainakin vahvistunut. 

Esitys: Merkitään toimikunta- ja toimihenkilökohtaiset kuulumiset tiedoksi.  

Päätös: Merkitään toimikunta- ja toimihenkilökohtaiset kuulumiset tiedoksi. 

Aino Halinen poistui ajassa 14:01. Nelli Mäkelä poistui 14:13 ja saapui 14:15. 

 

12 § Turvallisemman tilan periaatteet  

Esitys: Keskustellaan interaktion turvallisemman tilan periaatteista ja niiden toteutumisesta interaktion 

toiminnassa.  

Päätös:  

- Näistä on tullut suullista palautetta IA tapahtumissa, että kaikki eivät osaa noudattaa niitä tai tiedä mitä ne 

ovat.  

- Toimenpide-ehdotuksia:  

o Instagram-postaus rautalangasta väännettynä turvallisemman tilan periaatteet, eikä vain linkkinä 

tapahtumien yhteydessä, jossa vastuu lukijalla avaako sen vai ei.  

o Tapahtumien alussa käydään tiivistetysti läpi turvallisen tilan periaatteet ja sisätilatapahtumiin 

seinille tulostettaisiin ne sanallisena.  

o ilmoittautumisiin täppä, että sitoudun noudattamaan turvallisen tilan periaatteita. 

  

13 § Excursio -tiimin perustaminen  

Esitys: Perustetaan työryhmä toteuttamaan Interaktiolle työelämäexcursiota keväälle 2023.  

Päätös: Perustetaan. 

  

14 § Integration 2022   

Esitys: Valitaan Integration 2022 -tapahtumaan apuhenkilöiksi osallistuvat interaktion opiskelijat.  



Päätös: Apuhenkilöiksi haki 19. Heistä valitaan suoraan kaikki ketkä voivat olla molemmat päivät avustamassa 

ja lisäksi otetaan mukaan/varalle ne ketkä ilmoittivat työvuoroesteistä. 

  

15 § Toimintasuunnitelma, toimintakertomus, strategia ja ohjesäännöstö  

Esitys: Keskustellaan toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen, strategian ja ohjessäännöstön tekemisestä.  

Päätös:  

- Jokainen pesti voi käydä miettimään pestinsä terveiset ensikaudelle toimintasuunnitelmaan sekä 

toimintakertomukseen kevätkokousta varten. 

- Strategiaa ei ole ja se pitäisi tehdä.  

- Ohjesäännöstö (hallituksen käsikirja) jossa, kaikki kaikesta, olisi kiva saada vielä tällä kaudella. Strategiaa ja 

ohjesäännöstöä voisi työstää mökkireissulla.  

  

16 § Talous  

Talousosio 3.10. 

• Tilin saldo 3.10. +8 048,67 € 

• 12.9.2022 +10 969,59 € 

- Edellisen kokouksen jälkeen tilille on tullut 5 104 €:  

o Risteilymaksu VYR: 56 x 72 € (4032 €) 

o Interaktion jäsenmaksu: 32 x 20 € (640 €)  

o Ukraina-myyjäisten tuotot: 432 € 

- Edellisen kokouksen jälkeen tililtä on mennyt 8 024,92 €:  

o Tampereen soutukeskuksen tukisäätiö (viite 40413), 500 € 

o Staabi ry -238,18 € 

o Fuksien ensimmäisen tutustumisillan palkinnot, kulukorvaus -28,18 € 

o Kulukorvaus, kahvikulut -11,94 € 

o VYR varausmaksu, Konstruktio ry -6006 € 

o Turun haalarimerkki oy -189,97 € 

o Messukylän työväentalo (viite 7456), -540 € 

o Turvoke ry, ½ pubirundin jatkopaikka (viite 202210478), -120 € 

o Kulukorvaus, kahvimaksu -37,04 

o Kulukorvaus, Status ry:n vuosijuhlat ja Urbanum ry:n vuosijuhlat 72,50 € 

o Kulukorvaus, lahja Status ry:n vuosijuhlille 20 € 

o Kulukorvaus, tutorkämppäapprojen haalarimerkit 210,88 € 

o Kulukorvaus, kahvikulut 37,77 e 

o Kulukorvaus, sitsien salojen tarvikkeita 12,46 € 

Budjetoidaan:  

- 100 € viinit ja tarjottavat viiniä ja vaihtotarinoita -iltaan 

- 280 € tuutoreiden illan tila 

- 210 € tuutoreiden illan tarjoilut 

- 50 € kevään beerpongin äänentoistolasku 

- 15 € seuraavan kokouksen tarjoilut 



- 50 € Tampereen teekkarien soitannollinen seura 

- Maisterisitsit: 

o 120 € ruoka 

o 327 € Booli 

o 221 € shotit 

o 54 € tarjoiluastiasto 

o 20 € toastmastereiden tarvikkeet 

o 35 € Kide.app 

- Holittomat halloweenbileet 

o 440 € tila 

o 310 € Koristelut ja ruoka 

- Interaktion queer-leffailta Oasiksessa 

o 3,99 € leffan vuokra  

o 20 € tarjoiluihin (tapahtuma/kulttuuribudjetista) 

Jälkibudjetoidaan: 

- 30 € Niihamaretki, sillä ei ollut tiedossa, että kota täytyy varata ja maksaa 

- 15 € tämän kokouksen eväät, hyvinvointibudjetista 

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

Päätös: Käyty läpi 

 

17 § Hallituksen hyvinvointi 

Esitys: Keskustellaan hallituksen hyvinvoinnista. 

Päätös:  

- Ollaan huolissaan, kuinka moni lähtenyt pois hallituksesta kesken kauden ja siihen olisi kiinnitettävä 

huomiota ensi vuonna. Keskustellaan tästä ja hyvinvoinnista kuitenkin vielä myös tällä kaudella. 

- Miska Puputti haluaa järjestää hallituksen hyvinvointipäivää, jossa keskityttäisiin hyvinvointiin ja 

keskusteltaisiin jaksamisesta.  

 

18 § Palautteiden läpikäyminen  

Esitys: Merkitään tiedoksi saadut palautteet ja mahdolliset parannustoimenpiteet.  

Päätös: Siirretään käsittely seuraavaan kokoukseen. 

  

19 § Muut esille tulevat asiat  

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.  

Päätös: Ennen pöytäkirjojen lähettämistä jäsenistölle niistä tulisi poistaa kommentit. 

  

20 § Seuraava kokous  

Esitys: Ehdotetaan ajankohtaa seuraavalle kokoukselle.  

Päätös: Seuraava kokous pidetään perioditauon jälkeen. 



  

21 § Kokouksen päättäminen  

Esitys: Puheenjohtaja Maria Palmroos päättää kokouksen.  

Päätös: Puheenjohtaja Maria Palmroos päättää kokouksen ajassa 15:00. 

  

  

   

  

  

Pöytäkirjan vakuudeksi,  

  

  

  

(aika) _______________ (paikka) __________________________________________  

   

  

     
 Maria Palmroos       Mimi Korjus  

Puheenjohtaja        Sihteeri  

  

  

  

                        

Erika Sahla        Annika Termonen 

Pöytäkirjantarkastaja       Pöytäkirjantarkastaja  

  

  


