Interaktio ry:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 10/2020
Aika: Keskiviikko 28.10.2020 klo 18:30
Paikka: Videopuhelu Zoom-palvelussa
Läsnä: Risto Räkköläinen, Laura Berg, Janne Lehtonen, Rafaella Kanelli, Elina Mononen, Jenna
Kenttälä, Kaisla Karhuvirta, Laura Keskinen, Olli Mustakoski
Poissa: Laura Väliniemi (ilm.), Johanna Oikarinen (ilm.), Aino Walden (ilm.), Sanja Tuovila
(ilm.), Vilma Väyrynen (ilm.)
1. Kokouksen avaaminen
• Avataan kokous klo 18:36.
2. Läsnäolijoiden toteaminen
• Todetaan läsnäolijat.
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
• Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
• Esityslista, joka on ollut esillä kokouskutsun yhteydessä, hyväksytään sellaisenaan.
5. Tarkastamattomien pöytäkirjojen tarkastaminen
• Tarkistetaan ja hyväksytään hallituksen kokouspöytäkirja 9/2020.
• Edellisen hallituksen kokouksen ja syyskokouksen pöytäkirjoihin tarvitaan
allekirjoitukset.
6. Ajankohtaiset ja tiedotettavat asiat
• Hallituksen palautelomake
o Annettu palautetta siitä, että hallituksen kokouksen pöytäkirjoissa ei ole avattu
kaikkia budjetointeja, esimerkiksi hallituksen virkistäytymiseen on budjetoitu
huomattava määrä rahaa sitä erityisemmin erittelemättä. Palautteessa kysyttiin
myös perusteluja hallituksen tilaamille haalarimerkeille. Lisäksi kysyttiin
viisivuotisen strategian tarkoituksesta ja tarkemmasta toteutuksesta yhdessä
jäsenistön kanssa.
▪ Kiitämme palautteesta! Hallituksen virkistäytymiseen on yleensä varattu
20 euroa henkilöä kohden, mutta tämä on ollut hiljaista tietoa eikä siitä
ole tiedettävästi ollut virallista merkintää missään. Ensi vuoden
talousarvioon onkin avattu oma kohtansa hallituksen virkistäytymiselle.
Haalarimerkkien ajatuksena on kiitos ja muisto poikkeuksellisesta
vuodesta.

Aiemmissa kokouksissa esiin nostettu viisivuotisstrategia perustuu
siihen, että monilla ainejärjestöillä on tällainen konkreettisten
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän liittyy muun muassa
toimihenkilöiden ja hallitusvastuussa olevien ainejärjestötoimijoiden
suhteen mahdollinen muuttaminen ja sitä kautta hallitustaakan
keventäminen. Tätä ei aiota toteuttaa pelkästään nykyisen ja tulevan
hallituksen kesken vaan tulevaisuudessa tähän strategiatyöhän
osallistetaan myös jäsenistöä.
On esitetty huoli siitä, että opintokoordinaattoria ei tavoita ja kysytty voisiko
asiaa viedä tiedekunnassa eteenpäin. Palautteessa myös kiitettiin hallitusta
toiminnasta.
▪ Kiitämme palautteesta! Puheenjohtaja aikoo ottaa asian esille
seuraavassa tapaamisessa dekaanin kanssa ja asia laitetaan listalle ensi
vuoden kopo-vastaavalle!
Huomautettu siitä, että Treyn sivuilla on edelleen linkki Interaktion vanhoille
nettisivuille.
▪ Kiitämme palautteesta! Korjaamme asian pikimmiten.
Uuden kulttuurivastaavan idea runoillasta kuulosti mainiolta ja sellaista
toivotaan järjestettävän.
▪ Kiitämme palautteesta! Otamme toiveen huomioon tulevia tapahtumia
suunnitellessa.
Palautteessa kysyttiin, olisiko tulevaisuudessa mahdollista saada hankittua
Tampereen yliopiston oheistuotteita.
▪ Kiitämme palautteesta! Pohdimme josko tässä asiassa olisi hyvä kääntyä
ainejärjestömme sijaan suoraan yliopiston puoleen parempien
vastausten perässä!
Palautteessa kysyttiin, onko aj-tilaa mahdollista siirtää suurempiin tiloihin,
jossa voisi helpommin hengailla matalalla kynnyksellä yli vuosikurssirajojen.
Monarin ollessa myös muiden ainejärjestöjen käytössä siellä ei koeta
samanlaista tunnelmaa kuin aj-tilassa.
▪ Kiitämme palautteesta! Tämä jää luultavasti tulevalle hallitukselle
harkintaan. Kasvamme kuitenkin ainejärjestönä koko ajan, joten
suuremmat tilat voisivat hyvinkin olla perusteltuja.
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Muuta ajankohtaista
o Koska tiedekunnan avustukset ovat jääneet käyttämättä tänä vuonna, niistä on
laitettava alustava tieto, mihin ne käytetään ensi vuonna. Suunnitellaan, että ne
jaetaan mielenterveys- ja hyvinvointiryhmän toimintaan, vujuille, tuutorointiin
ja opiskelijoiden hyvinvointiin (maalauspaja).
o Muistutellaan uusien hallituslaisten perehdytyksistä. Tarkoituksena toteuttaa
perehdytykset loppuvuoden aikana omien aikataulujen mukaan.
o Tipsy ry kysynyt mukaan liittymään globaaliin verkostoon Cinema Politicaan.
Maksamalla 150e lisenssin pääsemme käsiksi muun muassa erilaisiin

materiaaleihin ja elokuviin. Tämä lisää poikkitieteellisyyttä ja
verkostoitumismahdollisuuksia, monipuolistaa jäsenistölle tarjottavia
tapahtumia ja tarjoaa mahdollisuuksia nähdä alaa koskettavia dokumentteja.
Päätämme lähteä mukaan ja budjetoida lisenssimaksun.
o Trey järjestää hyvinvointiviikon ja on pyytänyt ainejärjestöt mukaan ideoimaan
hyvinvointihaasteita. Hyvinvointiviikot vietetään 2.-8.11. Haasteiden tulee olla
avoimia opiskelijoille ja toteutettavissa hyvällä hengellä ilman merkittäviä
kustannuksia. Lähdemme mukaan ja lähetämme jonkun haasteen lempeyden ja
levon puolesta, keskusteluissa ehdotettiin esimerkiksi päiväunihaastetta.
o Edellisessä hallituksen kokouksessa budjetoitu hyväntekeväisyyteen 50e.
Jatkamme keskustelua Teamsissa, kuka hoitaa asian eteenpäin.
•

Varainhankinta
o Haalarit ovat tulleet ja suurin osa on jaettu. Viimeisiä maksuja odotellaan.
Tilauksessa sattunut virhe, sillä tilauksesta on uupunut yhdet haalarit. Ne
kuitenkin aiotaan tilata vielä erikseen.
o Collegepaitojen tilauksesta suunnitellaan kysely jäsenistölle piakkoin.
o Tänä vuonna hankittujen sponsoreiden tiedot annetaan seuraavalle
varainhankintavastaavalle, jotta yhteistyö voi jatkua sujuvasti.

•

Tapahtumat
o Tämän vuoden tapahtumat on nyt pidetty! Viimeisenä tapahtumana järjestettiin
ulkokuntosaliapprot, mistä saatiin hyvää palautetta.

•

Kulttuuri
o Tulevat tapahtumat:
▪ Ke 11.11. klo 16 Leffailta (etänä)
▪ Ke 25.11. klo 16 Maalausilta (etänä)

•

Sopo ja yhdenvertaisuus
o Feministinen ilta to 5.11., avoin myös Interaktion ulkopuolisille. Feministisen
visan voittajajoukkue saa valita hyväntekeväisyyskohteen, jolle lahjoitetaan
pieni summa!
o Sopo-kirje tulossa, mukaan yhdenvertaisuuskyselyn tulokset.

•

Tuutorointi
o Fuksien etähengailu onnistunut!
o Tiistaina retki Niihaman majalle. Sateen varalle varattu grillikota, tarjolla myös
pientä purtavaa.
o Suunnitteilla haalarimerkkien ompeluilta sekä vuoden viimeinen
fuksitapahtuma.
o Etäpikkujouluihin saatu fukseista tähän mennessä yksi järjestäjä. Mikäli
järjestäjiä ei saada enempää, pohditaan pikkujoulujen mahdollista perumista.

o Tuutoreille suunnitteilla tapahtuma vielä loppuvuodelle.
7. Talousasiat
• Tilin saldo 27.10.2020: 11 778,58 €
• Edellisen kokouksen jälkeen tilille on tullut (2922,72 €):
o Lehtonen Janne, tilitys / Sitsien salat tapahtuma merkkien myynti 222 €
o Jäsenmaksut 4 á 20 € = 80 €
o Haalarimaksut 82 á 31,96 € = 2620,72 €
• Edellisen kokouksen jälkeen tililtä on mennyt (403,78 €):
o edellisissä kokouksissa budjetoidut/hyväksytyt
▪ YTY ry, huminoiden 2020 tappioiden tasaus 39,09 €
▪ Suppanen Selma, kulukorvaus / Fuksivihkiäiset 11,39 €
▪ Kalliokoski Roosa, kulukorvaus / Vohvelirauta 29,95 €
▪ Patina Ry, Fuksiseikkailun palkinnot 15,50 €
▪ Lehtonen Janne, kulukorvaus / Tulostuspaperia kirjanpitoon 12 €
▪ Stadium Tampere pkorttimaksu / Ultimateturnaus 9,98 €
▪ S market Pendolino pkorttimaksu / Ultimateturnaus 36,59 €
▪ Klarna Bank AB, Beer bong pöydät 224,48 €
o muut
▪ Osuuspankin palvelumaksu syyskuu 24,80 €
• Hyväksytään: • Budjetoidaan:
o Haalarit 5000 €
o Colleget 4000 €
o Feministinen ilta/Radikaalit ristipistot puhujapalkkio 110 €
o Feministinen ilta/hyväntekeväisyys-palkinto 20 €
o Niihaman maja/kotavuokra 45 €
o Niihaman maja/ tarjoilut 55 €
o Tuutorien pikkujoulut 50 €
o Fuksien pikkujoulut 100 €
o Aj-tilan kahvit 100 €
•

Muuta:
o

8. Muut esille tulevat asiat
• Mietitään, pidetäänkö vielä yksi kokous tai kokoontuminen tänä vuonna. Sovitaan
päiväksi alustavasti ke 18.11.
• Uuden hallituksen järjestäytymiskokous tammikuussa.
9. Kokouksen päättäminen
• Päätetään kokous klo 20:20.

_________________________________________________
Risto Räkköläinen
Puheenjohtaja

_________________________________________________
Laura Berg
Sihteeri

