Interaktio ry:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 4/2020
Aika ja paikka: Keskiviikko 25.3.2020 klo 14, Teams-kokous
Läsnä: Risto Räkköläinen, Laura Keskinen, Janne Lehtonen, Laura Väliniemi, Aino Walden, Rafaella
Kanelli, Elina Mononen, Vilma Väyrynen, Kaisla Karhuvirta, Jenna Kenttälä, Sanja Tuovila, Johanna
Oikarinen, Olli Mustakoski
Poissa: Laura Berg (ilm.), Veera Elkelä

1. Kokouksen avaaminen
• Avataan kokous klo 14.12.
2. Läsnäolijoiden toteaminen
• Todetaan läsnäolijat.
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
• Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
• Kokouskutsun yhteydessä esillä olleeseen esityslistaan tehdään muutos. Kokouskutsussa
paikaksi on ilmoitettu Treyn ainejärjestötilan kokoushuone, Pinni A:n porttiosan ylin kerros,
huone A4101. Koronatilanteesta johtuvien vallitsevien olosuhteiden vuoksi kokous siirretty
Teamsiin. Jäsenistölle on ilmoitettu muutoksesta.
5. Tarkastamattomien pöytäkirjojen tarkastaminen
• Tarkistetaan ja hyväksytään hallituksen kokouspöytäkirja 3/2020. Allekirjoitukset täytynee
hoitaa sähköisesti.
6. Ajankohtaiset ja tiedotettavat asiat
Olli Mustakoski saapui 14.22
• Hallituksen palautelomake
o Interaktio on saanut monia (yöllisiä) palauteviestejä. On toivottu esim. HLBTIQAsitsejä ja kiitetty onnistuneesta viestinnästä. Kiitämme palautteista ja otamme toiveen
huomioon tulevia tapahtumia suunniteltaessa.
o Cortexin kanssa yhteistyössä järjestetyistä tapahtumista tullut palautetta: Facebooktapahtumissa on käytetty vain Cortexin logoa. Kulttuuri- ja tapahtumavastaavat ovat
olleet yhteydessä Cortexin hallitukseen ja laittaneet Interaktion logon heille. Kiitämme
tarkkaavaisuudesta ja palautteesta.
o Toivottu Interaktion nettisivuille linkkiä kirjallisten töiden ohjeisiin. Kiitämme
palautteesta ja pidämme asian mielessä. Lisätään linkki nettisivu-uudistuksen
yhteydessä.
o Toivottu aj-tilaan kaakaojauhetta. Hoidetaan asia heti, kun aj-tila on taas käytössä!
Elina Mononen saapui 14.24.
o Ehdotettu virtuaalista aj-tilaa esim. Teams-kokouksen muodossa. Arvostamme
ehdotusta ja selvittelemme asiaa!
•

Terveisiä dekaanin Juho Saaren ja SOC:n puheenjohtajien tapaamisesta 25.3.
o Treyllä on Sisun käyttöön liittyvä opetusvideo. Laitamme videon jakoon.

o

o
o

o

•

Vaihtoon liittyvää asiaa: vaihtoon lähtevien osuus edelleen laskussa, opiskelijoita
kannustetaan lähtemään enemmän vaihtoon.
▪ Jos on halukas lähtemään vaihtoon sellaiseen maahan, johon se ei toistaiseksi
ole mahdollista, tiedekunnan puolelta on luvattu selvitellä asiaa. Tällöin
suositellaan olemaan yhteydessä esim. Anna Wansen-Kasevaan, joka on meidän
tiedekunnan kv-asioista vastaava henkilö.
▪ Ennen seuraavaa vaihtohakua suunnitellaan järjestettäväksi iltaa, jossa omia
vaihtokokemuksiaan voi jakaa ja sitä kautta innostaa muitakin hakemaan.
▪ IA vaihdossa -viikko Instagramissa siirtyy syksylle, kunhan koronavirustilanne
rauhoittuu.
Tiedekunnalta haettavissa tiedekunta-avustuksen lisäksi avustusta myös projektiluontoisiin asioihin ja tapahtumiin.
Opiskelijoiden mielenterveyttä tukevan toiminnan tarkoituksena lyhentää YTHS:n
jonoja tarjoamalla opiskelijoille keskusteluapua. Tarkennuksia tulossa. Lisäksi
Katariina Kojo aloittaa tiedekunnassamme osa-aikaisena: hänen vastuullaan ovat
mielenterveyteen liittyvät asiat ja online-tuutorointi.
Tuutorointi: 17.4. klo 9 käydään tuutoroinnin Moodle-alueella läpi syksyjen
ensimmäisten viikkojen ohjelmaa ja Sisua.
▪ Selvitellään, voivatko kv-tuutorit osallistua tähän myös.

Avustukset ja sponssit
o Saadaan YKA:lta 1800 euroa, joista 400 euroa on korvamerkitty tuleviin vujuihin.
Sitsilaulukirjaan tulee yhden sivun YKA/SYY-mainos, ja SYY-Tampereen edustajalle
annetaan kutsu ja illalliskortti vujuille.
o Sponsorit: vallitsevien olosuhteiden myötä tilanne sponsoreiden kanssa hiljentynyt.
Kaikki tapahtumat on peruttu ja siirretty, joten palataan asiaan syksymmällä.
Olli Mustakoski poistui 14.42
• Viestintä
o Hallitus pyrkii pitämään Interaktion Instagram-tilin aktiivisena.
o Sähköpostilistalla on tällä hetkellä 199 vastaanottajaa. Määrä on noussut vähän –
kannustetaan jäseniä edelleen liittymään listalle. (Vanha sähköpostilista on poistunut
käytöstä.)
o Interaktiolle on tehty Twitter-tili @interaktiory. Käydään keskustelua siitä, ketä
seurataan. Päätetään, ettei seurata puoleita. Keskustellaan siitä, ketä yksityishenkilöitä
aletaan seuraamaan. Poliittinen välttely, näennäinen neutraalius ja hiljaa oleminen
ovat myös kannanottoja. Tässäkin asiassa toivomme palautetta virallisia
palautekanavia pitkin. Tehdään kysely jäsenistölle.
Olli Mustakoski palasi 14.45
• Kopo-sektori
o Työelämäilta peruuntunut. Kysytään, voivatko puhujat laittaa videotervehdyksen, joka
voidaan jakaa jäsenistölle.
o Treyn kopo-listalle tullut viesti, jossa kerrotaan Treyn puheenjohtajan ja pääsihteerin
tavanneen yliopiston johtoryhmää. On tullut pyyntö, että ainejärjestöt pitäisivät
viikottain dekaanin kanssa palaveria, jotta voitaisiin keskustella etäopiskelun
sujumisesta.
▪ Yhteiskuntatutkimuksen ja meidän tiedekunnan osalta tämä on kunnossa.
SOC:n puheenjohtajien kanssa on sovittu 25.3. aamupalaverissa, että YTY:n
puheenjohtaja Heidi Kusnetsov keskustelee dekaani Juho Saaren kanssa
viikottain. Kaikki SOC:n puheenjohtajat ja Juho Saari keskustelevat puolestaan
joka toinen viikko.

Yhteiskuntatutkimuksen etäopiskelun ja joustamisen suhteen asiat tuntuvat olevan
hyvin: kirjatenttejä on mahdollista suorittaa esseillä ja lukupiireillä.
Tuutorointi
o Tuutorointia suunnitellaan Facebookin välityksellä. Mahdollisesti myös Teamskokouksia tulossa, jotta saataisiin tuutoreiden ja tuutorvastaavien välille enemmän
vuorovaikutteisuutta. Tuutorikoulutukset järjestetään etänä Moodle-alueen kautta.
o Haalaritiimi kootaan piakkoin.
o NääSpeksiä on ehdotettu lisättäväksi fuksipassiin. 15 euron osallistumismaksu on
kuitenkin liian korkea, joten ehdotusta ei hyväksytä.
Edellisessä Tekoja-tapahtumassa ideoitu ekososiaalisen vaikuttamisen työpaja siirtyy syksylle.
Kv-tuutorointi
o Tehty kv-tuutorointiin lisähaku, ja saatu kolme uutta hakemusta. Nyt on yhteensä 10
kv-tuutoria, joista kaksi on SUD-tuutoria. Kaikki hakijat tulivat valituiksi.
o Odotellaan lisätietoja Moodle-koulutuksista. Suunnitellaan, miten saadaan kv-tuutorit
ryhmäytettyä etänä.
o Yliopiston suosituksen mukaisesti suurin osa vaihtareista on lähtenyt kotiin.
Kotiyliopistoilla on ollut keskenään todella erilaisia linjauksia, mikä on vaikeuttanut
viestintää vaihtareiden kanssa.
Sopo- ja yhdenvertaisuus
o Maaliskuun sopo- ja yhdenvertaisuuskirje on lähetetty, löytyy sähköpostista ja
Interaktion Facebook-ryhmästä.
o Kela tulee koronatilanteessa vastaan: ”Sinun ei tarvitse perua tai palauttaa
opintotukea, vaikka et saisi riittävästi opintosuorituksia koronaviruksen aiheuttaman
poikkeustilanteen vuoksi. Jos opiskelu ei tämän vuoksi ole ollut mahdollista,
opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opintosuoritusmäärä ei olisi ollut
riittävä.”
▪ kts. lisätietoja: https://www.kela.fi/korona
Tapahtumat
o Kaikki kevään tapahtumat ja tilavaraukset on peruttu ongelmitta. Vappusauna on jo
maksettu, mutta yhteydenottoihin ei ole vastattu.
o

•

•
•

•

•

6.1 Kevätkokouksen suunnittelu
• Tilin- ja toiminnantarkastajille on laitettu tarvittavat tiedot ja asiakirjat eteenpäin. Kokous
suunniteltu pidettäväksi 21.4., mutta on todennäköistä, että kokousta joudutaan siirtämään.
• Keskustellaan kevätkokouksen järjestämisestä etänä, mutta yhdistyksen säännöt eivät
toistaiseksi mahdollista sitä. Myöskään kasvokkainen kokoustaminen ei ole toistaiseksi
mahdollista.
• Yhdistyksen säännöissä kevätkokouksen aikaikkunaksi annettu maalis-huhtikuu. Jos kukaan
jäsenistä ei vaadi järjestöä pitämään kevätkokousta ko. aikaikkunassa, kevätkokouksen
siirtämisestä ei tule ongelmaa.
• Interaktion hallitus seurailee tilannetta ja järjestää kevätkokouksen heti, kun se on
mahdollista.
6.2 Nettisivut
• Interaktion jäsen Susanna Kuokkanen on lupautunut suunnittelemaan Interaktiolle uudet
nettisivut. Asia on edelleen suunnitteilla, selvitellään.
• Uudet nettisivut on tarkoitus saada syksyksi.

•

Ainakin hallituspestien esittelyt on kirjoitettava uusiksi. Lisäksi käydään läpi nykyisiä
nettisivuja ja kirjataan ylös, mikä toimii ja mihin puolestaan kaivataan parannusta.

6.3 Tiedekunnan avustukset
• Interaktio haki tiedekunnalta avustuksia yhteensä 2470 euroa mm. tuutorointiin,
opiskelijoiden hyvinvointiin ja tuleviin vuosijuhliin.
Laura Väliniemi poistui 15.42.

7. Talousasiat
• Tilin saldo 24.3.2020: 3827,38 €
• Edellisen kokouksen jälkeen tilille on tullut (80 €):
o Tilitykset
▪ Janne Lehtonen, Maaliskuun merkkimaanantain tuotot 80 €
• Edellisen kokouksen jälkeen tililtä on mennyt (504,30 €):
o Edellisissä kokouksissa budjetoidut/hyväksytyt
▪ SLP Group Oy, Hallituksen edustuskuvat 62 €
▪ K Market Mestari pkorttimaksu / Winter Fun Day tarjoilut 5,57 €
▪ S Market Pendolino pkorttimaksu / Winter Fun Day tarjoilut 9,07 €
▪ Mononen Elina, kulukorvaus / Kahvikulut 37,65 €
▪ Mononen Elina, kulukorvaus / Kahvikulut 22,06 €
▪ K Supermarket Kuninkaankulma pkorttimaksu / kahvikulut 36,29 €
▪ Verkkokauppa pkorttimaksu / kahvikulut 19,90 €
▪ Turun haalarimerkki Oy, haalarimerkkitilaus 260,97 €
▪ K Market Kullervonkatu pkorttimaksu / Viini ja lautapeli-illan tarjoilut 23,46 €
▪ Kenttälä Jenna, kulukorvaus / Poikkitieteellisten sitsien tarvikkeet 3,75 €
▪ Finnink Oy, Dymo-tarranauha 14,85 €
o Muut
▪ Osuuspankin helmikuun palvelumaksu 8,73 €
• Hyväksytään:
o Ronja Tammi, Matkakorvaus Sosiologipäivät 2020, haettu 39,80€, hyväksytään 12 €
• Budjetoidaan:
o Aino Walden: Puolet TamArkin vuju-lipuista 50 € ja lahja 20 € (lahjoitus MIELI
Suomen Mielenterveys ry:lle), yhteensä 70 €
o Risto Räkköläinen: Yhdistyksen sääntömuutos: 100 €
o Jenna Kenttälä: SUD Kolmio-etkot: 10 €
• Muuta: Muistutetaan, että kulukorvauslomakkeet voi täyttää myös sähköisesti.
8. Muut esille tulevat asiat
• Seuraava kokous suunnitteilla 15.4. klo 14.

9. Kokouksen päättäminen
• Päätetään kokous klo 15.57.

__________________________________________________
Risto Räkköläinen
Puheenjohtaja

__________________________________________________
Laura Keskinen
Kokouksen sihteeri

