
Interaktio ry:n hallituksen kokous 15/2022 

 

Pöytäkirja 

Aika:   24.10.2022 Klo 12 

Paikka:  Linna 6019 

 

Päätöksentekijät: Maria Palmroos - Puheenjohtaja 

Erika Sahla - Varapuheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava 

Mimi Korjus - Sihteeri 

Johanna Heikkilä - Rahastonhoitaja 

Kari Neuvonen - Viestintävastaava 

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: Avataan kokous 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: Paikalla Maria Palmroos, Nelli Mäkelä, Miska Puputti, Jutta Aaltonen, Anna Suutarinen, Usva Palola, 

Noora Ikonen, Kari Neuvonen.  

 

4 § Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen 

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

Päätös: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus Helmi Sippola, Jenna Berghdal ja Merja Sovala. 

 

5 § Kokouksen puheenjohtajan valitseminen 

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtaja Maria Palmroos. 

Päätös: Valitaan puheenjohtajaksi Maria Palmroos. 

Kari Neuvonen saapui 12.13. 

 

6 § Kokouksen sihteerin valitseminen 

Esitys: Valitaan kokouksen sihteeriksi hallituksen sihteeri Mimi Korjus. 

Päätös: Valitaan kokouksen sihteeriksi Nelli Mäkelä.  

 

7 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 

Esitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi kaksi läsnäolijaa. Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat 

toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

Päätös: Valitaan Kari Neuvonen ja Noora Ikonen.  

 

8 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 



Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös: Lisätään kohta 14. Syyskokous, muut kohdat siirtyvät pykälällä eteenpäin.  

 

9 § Ilmoitusasiat 

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös: 

- Kakkua ja Kehitysideoita -tapahtuma torstaina 27.10. 

- VYR:stä selvitty, Allardt palautunut aj-tilaan 

- Tänään oli Dekaanit, opintopäällikkö, puheenjohtajat -palaveri. Monessa ainejärjestössä 

paljon uupumusta ja tehtävää. Juho Saari puhunut muutoksista, joita yliopistolla on 

käynnissä. Opetuksen resursseja siirretään tutkimukseen, mikä tarkoittaa opetuksen 

vähenemistä. Etäopetus lisääntyy. Tiedekuntamme on saanut rahoitusta, mutta iso siivu 

mennyt palkankorotuksiin ja ns. perusmenoihin, esimerkiksi nousseisiin 

energiakustannuksiin. Yliopisto on säätiön omistama, joten tilakustannuksiin ei voida 

suorasti vaikuttaa. Puhuttu myös opetuksessa esiin nousseista ongelmista opiskelijoiden 

puolelta. Nostettu esiin myös muissa oppiaineissa ongelmia vastaavista asioista. Pohdittu 

myös YTY:n yhteistä hallitusten virkistäytymistä, uupumista lähes kaikissa hallituksissa.  

- Topsun hakuaikaa jatkettu maisteriopiskelijan osalta. 

- Olli Rehn tulossa Tampereelle, Juho Saari toivonut SOC:n ainejärjestöjä kysymään 

kysymyksiä keskustelutilaisuuteen Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa 21.11. 

11.-15–12.30 Väinö Linna -salissa.  

 

10 § Vastuualuekohtaiset kuulumiset 

10.1 § Sihteeri: Ei kuulumisia. 

10.2 § Kopo: 

- SOC kopomiitti oli 4.10. Todettiin, että tänä vuonna ollut harmillisen vähän yhteistyötä ja 
tapaamisia (Yty:n kopo erosi, eikä hänen tehtävänsä ole siirtyneet seuraavalle). Juteltiin kopon 
roolista ainejärjestöissä. Seuraava ja viimeinen tapaaminen marras-/joulukuussa, jossa pohditaan 
ensi vuotta enemmän. Kutsutaan mahdollisesti myös sopot tänne. 

- Lähes kaikki kehityskeskustelut pidetty. Niiden purku vielä edessä Marian kanssa. 

- 11 ihmistä ilmoittautui Kakkua & Kehityskeskusteluita -iltapäivään. Pidetään se torstaina klo 15 
alkaen. Tervetuloa!  

- Topsuun tullut yksi hakemus. Toimitettu se eteenpäin. 
- Kohryn haku auki 15.11. asti! Tästä lisää viikkotiedotteessa. 
- Kopo jutellut Ellosen kanssa 20.10. Keskustelussa korostui halu toimia Interaktion kanssa yhdessä ja 
työelämätaitojen opettelu opinnoissa (mukavuusalueelta poistuminen ja oma toimijuus).  

10.3 § Sopo: 

- Yhdenvertaisuuskysely ei vielä ulkona, koitetaan saada marraskuun ensimmäiselle viikolle.  

10.4 § Viestintä: 



- EI tiedotettavaa. 

10.5 § Rahastonhoitaja: 

- Ei tiedotettavaa. 

10.6 § Tapahtumat 

- Toinen tapahtumavastaavista sairaslomalla loppuvuoden, mikä mahdollisesti vaikuttaa 

tapahtumien määrään ja saatetaan perua joitain tapahtumia. Pohdinnassa uusi systeemi IA:n 

tapahtumien järjestämiseen.  

- VYR meni tosi hyvin. Oli hyvä meininki. VYR:stä tuli yllättäen voittoa, koska laivayhtiö palautti 

rahaa.  

- Tällä viikolla Taikametsäsitsit ja Holittomat Halloweenbileet. Halloweenbileet jäämässä 

todennäköisesti tappiolliseksi. Keväällä toivottu paljon alkoholittomia tapahtumia, minkä vuoksi 

järjestetään kyseinen tapahtuma.  

- Ensi viikolla toinen tutustumisilta, queer-leffailta ja Poikkitieteellinen Beer Pong-tapahtuma. Queer-

leffailta ja BP menevät päällekkäin, pahoittelut tästä ja pyritään jatkossa välttämään päällekkäisiä 

tapahtumia.  

- Vuosijuhlaviikon sitsit julkistetaan tällä viikolla, teemana road trip.  

10.7 § Tuutorointi: 

- Oli fuksisitsit, meni hyvin. 

- Pikkujoulutiimiin haki 22 fuksia, huomenna ensimmäinen tapaaminen.  

- Tuutoreiden virkistymisilta 2.11. 

10.8 § Kulttuuri: 

- Taidepaja tulossa 26.10.  

- Suunnitteilla karaokeiltaa Patinan ja Iltakoulun kanssa 24.11. 

10.9 § Varainhankinta- ja yhteistyö: 

- Ei tiedotettavaa. 

10.10 § Kansainvälisyys: 

- 10.11. Viiniä ja vaihtotarinoita -tapahtuma. 

- KV-tuutorhaku päättyy 25.10., hakemuksia tullut ihan hyvä määrä tähän mennessä.  

-  IA Vaihdossa siirtyy ensi viikkoon ma-ke 31.10.–2.11. 

- Lukuvuoden 2022–2023 vaihtohaku alkaa 1.11. 

10.11 § Työelämä ja alumnit: 

- Ei tiedotettavaa 

10.12 § Liikunta- ja hyvinvointi: 

- Hallituksen hyvinvointitapahtuma suunnitteilla.  

- Tänään alkoi Sportunin liikuntakurssien ilmoittautuminen, jäsenistölle viestiä siitä. 



- Vujuviikkojen tanssitapahtuma heikossa hapessa. Pohdittu vaihtoehtoisia järjestämistapoja ja -paikkoja, 

mietitään YTY:n liikuntavuoron käyttämistä, kysytään myös Sportunilta, onnistuuko. 

 

Esitys: Merkitään pestikohtaiset kuulumiset tiedoksi. 

Päätös: Merkitään pestikohtaiset kuulumiset tiedoksi.  

Pidetään tauko 12.57–13.03. 

11 § Hallituksen alaisten toimikuntien ja toimihenkilöiden kuulumiset: 

11.1 § Vuosijuhlatiimi: 

- Tullut vähän kutsuvierasilmoittautumisia. 

- Odotellaan maksuja tämän kuun loppuun, jolloin tiedetään, paljonko lippuja vapautuu vielä myyntiin 

jäsenistölle. Huomenna on SOC:n henkilökunnan kokous, jossa vielä kalastellaan henkilökuntaa juhlille. Noin 

viikon päästä aletaan myymään myös jatkolippuja.  

- Tulemme todennäköisesti pääsemään budjettiin. 

- Yksi vuosijuhlatiimistä jättäytynyt pois, tiimissä myös jaksamisongelmaa. Etenkin sillikselle tarvittaisiin 

lisäapua, pyydetään tapahtumatiimistä.  

Merja Sovala poistui 13.21. 

11.2 § Perinnetoimikunta: 

- Vuosijuhlanauhaan saatu projektitukea TREY:lta. Jäsenistölle myytävän nauhan hinta tullee olemaan noin 

1,5e.  

Jenna Berghdal poistui 13.35 

11.3 § Aj-tilavastaava: 

- Tänä aamuna aj-tilassa ollut kahvinkeitin päällä, ollut ilmeisesti viikonlopun päällä. Ajastin ei ole ollut 

kytkettynä, se etsittävä mahdollisimman pian ja tarkkuutta kaikille kahvin keittoon! 

Esitys: Merkitään toimikunta- ja toimihenkilökohtaiset kuulumiset tiedoksi. 

Päätös: Merkitään kuulumiset tiedoksi.  

 

12 § skIA 

Esitys: Aktiiviset interaktion jäsenet ovat lähteneet järjestämään laskettelureissua Interaktiolle. Virallistetaan 

työryhmän olemassaolo, sekä keskustellaan reissun järjestämisen taloudellisista aspekteista. 

Päätös:  

- Tiimiä ovat lähteneet vetämään Maria Palmroos, Jenna Berghdal, Juliaana Räsänen, Mona Pajari, 

Nella Bordi, Olivia Sasse ja Vilma Mehtonen.  

- Alustavasti 16.–18.1. alustavasti, kysytty tarjousta bussifirmalta ja Sappeelta. Noin 60 hlö reissu. 

Budjetti ei vielä selvillä, kokonaissumma tullee olemaan noin 5000e.  

- Hyväksytään tapahtuma ja suunnittelu jatkuu.  

 

13 § Palkittavat henkilöt ja tahot Interaktion vuoden 2022 vuosijuhlille 



Esitys: Interaktion hallituksen kokouksessa 13/2022 kohdassa 11.2.2§ tehtiin periaatepäätös, jonka mukaan 

Interaktiossa on suotavaa palkita henkilöitä hyvästä ja aktiivisesta työstä Interaktion ja sen jäsenistön eteen 

huomionosoituksilla. Interaktion yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 4.10. kohdassa 10§ hyväksyttiin 

Interaktion merkkiohjesääntö, joka toimii ohjenuorana huomionosoitusten jakamisen kohdalla. Näiden myötä 

Interaktion jäsenistölle avattiin Interaktion huomionosoituslomake, joka oli auki 20.9.–9.10. Lomakkeelle tuli 

noin kaksikymmentä vastausta. Interaktion perinnetoimikunta käsitteli lomakkeen ehdotukset hyödyntäen 

tekemäänsä taustatyötä kokouksessaan 16.10. Tämän pohjalta Interaktion perinnetoimikunta esittää 

Interaktion hallitukselle palkittavia henkilöitä ja tahoja Interaktion vuoden 2022 vuosijuhlille. Esitys tuodaan 

kokoukseen. Esitys sekä päätös palkittavista henkilöistä ja tahoista ovat salassapidettäviä. 

Päätös: Tämän vuoden vuosijuhlien palkittavista jäsenistä keskusteltu. Huomionosoituslomakkeelle tullut noin 

20 ehdotusta. Perinnetoimikunta keskustellut palkittavista henkilöistä ja esittää kokouksessa viittä henkilöä 

palkittavaksi vuosijuhlilla. Tiedot ovat salassapidettäviä vuosijuhliin asti, minkä vuoksi niitä ei kirjata 

pöytäkirjaan. Hallitus hyväksyi perinnetoimikunnan ehdotuksen sekä lisäsi palkittavaksi yhden henkilön.  

 

14 § Syyskokous 

- Syyskokous on 30.11. klo 16.00, paikka TBA. 

- Hallituksen iltakoulu 22.11.  

- Kalasteluilta 8.11. 

15 § Talous 

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

Päätös: 

• Tilin saldo 23.10.2022: +12 442,18 € 

• 3.10. +8 048,67 € 

- Edellisen kokouksen jälkeen tilille on tullut 5641, 55 € 

o Jäsenmaksu x17 (340 €) 

o Haalarimaksu (24,80 €) 

o Kide App -tuotot Fuksisitseistä (1793,75 €) 

o Vujulippu jäsen, alkoholillinen + sillis 29 x 88 € = (2552 €) 

o Vujulippu jäsen, alkoholillinen 9 x 85 € = (765 €) 

o Vujulippu jäsen, alkoholiton 2 x 83 € = (166 €) 

Edellisen kokouksen jälkeen tililtä on mennyt 1248,04 € 

o Interaktion projektituen palautus, TREY (20 €) 

o Iltakoulun osuus Pubiryöminnän jatkopaikan vuokrasta (120 €) 

o Prisma Kaleva, fuksisitsien tarjottavat (717,01 €) 

o Prisma Kaleva, fuksisitsit (13,70 €) 

o Alko Kaleva, fuksisitsien juomat (324,59 €) 

o Osuuspankin palvelumaksu (52,74 €) 

Budjetoidaan: 

- Kalasteluiltaan 30e kokouseväisiin hyvinvointibudjetista 

- Edustuskulu IA:n vujuille 42,50e Noora Ikoselle 

- Superfuksi-haalarimerkkeihin 230e tuutorointibudjetista 

 

16 § Palautteiden läpikäyminen 



Esitys: Merkitään tiedoksi saadut palautteet ja mahdolliset parannustoimenpiteet. 

Päätös: Merkitään saadut palautteet. 

Palaute: Saavutettettavuuden takia olisi hyvä, jos interaktion tuottamiin puhetta sisältäviin videoihin esim. 
instagramin storyissa saisi laitettua tekstitykset. 
Vastaus: Kiitos palautteesta, kiinnitämme asiaan jatkossakin tarkemmin huomiota. 

Palaute: Moikka! Tässä kun nyt syksy starttaa ja ihmiset kovasti haluaa kaikkea yhteisöllistä niin ollaan 

porukalla pohdittu seuraavia: 

- Saisiko IA:lle omia kangaskasseja? Esim. kollaritilauksen yhteydessä näitä voisi miettiä! Tai voin vaikka itse 

niitä räpeltää jostain vanhoista kasseista niin että painattais niihin IA:n logon, en vaan tiedä miten homma 

tapahtuu ja jotain kautta ne sitten pitäs saada myytyä jäsenistölle. Voin vaikka jonkun hallituslaisen kanssa 

otta kasseista koppia :) 

- Olisiko tapahtumavastaavan pestejä mahdollista saada lisää tai tapahtumatiimiä laajentaa? Ainakin 

Bommarireiveihin meni liput nopeasti ja sitsejä toivotaan Jodelissa paljon, Amazing Race oli huikee myös! 

Kuitenkin veikkaan että tappareiden kädet on aika täynnä, joten jos tahatumatiimissä olisi enemmän jäseniä ni 

vois olla omat tiimit esim. IA:n omille ja poikkitieteellisille tapahtumille. 

Vastaus: Kiitos palautteesta, kangaskassityöpaja on suunnitteilla keväälle 2023, tervetuloa mukaan! Nykyinen 

käytäntömme ei tue Interaktion järjestämien tapahtumien määrää, minkä vuoksi olemme suunnittelemassa 

tapahtumasektorin struktuurin muutosta. Tervetuloa syyskokoukseen 30.11. kuulemaan ja antamaan 

palautetta! 

Palaute: Toivoisin, että tapahtumia järjestettäisiin enemmän yhteistyössä toisien ainejärjestöjen kanssa. 
Haluaisin tutustua uusiin ihmisiin, ja mielestäni ia korostaa liikaa alkoholittomia tapahtumia. Lisäksi on harmi, 
että kun harvoin tällaisia poikkitieteellisiä tapahtumia on (bommarireivit), ei niille saa lippua... Kiintiö on 
varmasti aivan liian pieni näissä tapahtumissa 
 

Vastaus: Kiitos palautteesta. Hallitus on saanut paljon toiveita alkoholittomista tapahtumista, minkä 
vuoksi niiden määrää on pyritty lisäämään. Syksyn aikana on kuitenkin järjestetty myös useita 
alkoholillisia tapahtumia. Hallitus myös kannustaa osallistumaan muiden ainejärjestöjen järjestämiin 
tapahtumiin, jos tuntuu että Interaktion tapahtumat eivät tunnu omilta tai riittäviltä. Bommarireiveissä 
kiintiö oli kiinni myös paloturvallisuuteen liittyvästä enimmäismäärästä, eli kuinka paljon ihmisiä voidaan 
tilaan ottaa. Kiintiöt tehdään niin isoiksi kuin on turvallisesti ja realistisesti mahdollista! 
 
Palaute: Moi! Voisiko IA kutsua Bosan esimerkiksi vujusillikselle tai johonkin muuhun tapahtumaan? 

Vastaus: Kiitos palautteesta, pyyntö on välitetty eteenpäin!  

Palaute: Moikka! On ollut pohdintaa, että palaako merkki maanantai ollenkaan takaisin. Interaktion merkkejä 
on ilmeisesti ollut saatavilla fukseille ja samalla tuutoreille, mutta ei niinkään meille vanhemmille opiskelijoille. 
 
Vastaus: Kiitos palautteesta. Hallituksessa ei tällä hetkellä ole varainhankinta- ja yhteistyövastaavaa, joten 
merkkimaanantai on valitettavasti ollut tauolla. Pahoittelemme tilannetta. 

 

Lisäksi saatu baarivinkki tapahtumille ja viime pöytäkirjan Fair Trade-asiaan neuvo. Kiitämme 

palautteesta! 

 

Jutta Aaltonen poistui 14.18 

 

17 § Muut esille tulevat asiat 



Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

Päätös: Merkitään muut asiat. 

- Opettajien ja opiskelijoiden pikkujoulut 23.11., toivotaan opiskelijoilta ohjelmaa. Tästä lisää 

myöhemmin. 

- Toimintasuunnitelman ja talousarvion tekemisestä keskusteltu, Teams-kanavalle kommentit ja 

ehdotukset. Hallituksen ohjessäännösten tekemisessä tehdään Teams-kanava, jonne hallituslaiset 

laittavat oman sektorinsa perehdytysmateriaalit.  

- Nuolen jäseneksi liittyneet fuksit saa 10e alennuksen haalareista.  

- Excu-tiimi etenee.  

 

18 § Seuraava kokous 

Esitys: Ehdotetaan ajankohtaa seuraavalle kokoukselle. 

Päätös: Seuraava kokous ja hallituksen kalasteluilta 8.11. 

 

18 § Kokouksen päättäminen 

Esitys: Puheenjohtaja Maria Palmroos päättää kokouksen. 

Päätös: Päätetään kokous ajassa 14.26. 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

 

 

(aika) _______________ (paikka) __________________________________________ 

  

                                                            

Maria Palmroos    Nelli Mäkelä 
Puheenjohtaja              Sihteeri 

 

 

 



                                                                                       
Kari Neuvonen              Noora Ikonen 
Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


