Interaktio ry:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 5/2020
Aika: Perjantai 17.4.2020 klo 12:00
Paikka: Videopuhelu Jitsi Meet -palvelussa
Läsnä: Risto Räkköläinen, Laura Keskinen, Janne Lehtonen, Laura Berg, Laura Väliniemi,
Rafaella Kanelli, Elina Mononen, Vilma Väyrynen, Kaisla Karhuvirta, Jenna Kenttälä, Sanja
Tuovila, Johanna Oikarinen, Veera Saarinen
Poissa: Aino Walden (ilm.), Olli Mustakoski
Hallituksen ulkopuolelta: 1. Kokouksen avaaminen
• Avataan kokous klo 12:04.
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 4/2020.
6. Ajankohtaiset ja tiedotettavat asiat
Veera Saarinen saapui klo 12:08.
o Ainejärjestöjen puheenjohtajilla ollut etätapaaminen dekaanin kanssa. Osa
ainejärjestöistä tehnyt kyselyitä etäopiskelusta jäsenistölle ja välittäneet palautetta
eteenpäin yliopistolle. Suunnitellaan omaa kyselyä Interaktion jäsenistölle.
o Keskustellaan sitsilaulukirjaprojektin tilanteesta, tavoitteena saada uusi laulukirja
painoon ja myyntiin syksylle.
o Interaktion uuden hyvinvointiryhmän suunnittelu siirretään syksylle.
o Interaktion verkkosivujen uudistaminen edelleen suunnitteilla, selvitellään
mahdollista budjettia eri vaihtoehdoille seuraavaan kokoukseen mennessä.
o Tehdään vielä TREY:lle avustushakemus.
o Keskustellaan Interaktion sähköisen aj-tilan etäkahveista, joita on alettu järjestää
torstaisin.

•

Hallituksen palautelomake:
o Tullut kyselyä siitä, onko vuosijuhlille mahdollista saada kunniavierasta, kun
esimerkiksi Staabin vuosijuhlilla on ollut Sanna Marin. Kiitämme palautteesta!
Palaamme asiaan myöhemmin, kun vuosijuhlat ovat taas ajankohtaisempi juttu!
o Tullut useampi palaute koskien Interaktion uutta Twitter-tiliä ja ainejärjestömme
poliittisuutta. Kiitämme palautteista! Selkeästi aiheet ovat herättäneet keskustelua.
Palautteissa pohdittiin muun muassa sitä, minkälaista sisältöä Twitteriin
päivitetään ja kenelle se on tarkoitettu. Twitter-tilin toiminnan toivottiin
keskittyvän yliopistomaailmaan ja tutkimukseen, eikä esimerkiksi poliitikkojen
seuraaminen saanut kannatusta.
▪ Pohdimme viestintäsuunnitelman tekemistä Twitteriä koskien kevään
aikana. Taustalle läpileikkaava opiskelijanäkökulma. Tilin tarkoituksena
muun muassa opiskelijoihin liittyvä identiteetin vahvistaminen ja
ainejärjestön asioista ja tutkimuksesta tiedottaminen (esim.
tieteenalapäivistä tiedottaminen). Toiminta on poliittista, mutta ei
puoluepoliittista.
• Muuta ajankohtaista:
o Edellisessä Topsun kokouksessa käsitelty opiskelijoiden jaksamista ja
mielenterveyttä. Tulevan vuoden aikana on tarkoitus käynnistää liikkuvuuspilotti,
jonka tavoitteena kansainvälisyyden ja liikkuvuuden lisääminen muun muassa
lyhyempien kv-jaksojen avulla. Lisää voit lukea sähköpostilistalle ja Facebookiin
jaetusta kokousmuistiosta!
o Sopo-/yhdenvertaisuuskirje suunnitteilla keväälle.
o Tällä hetkellä kaikilla opiskelijoilla on pääsy Sisuun. Kurssien sisällöt ja aikataulut
julkaistaan tarkemmin kesäkuussa. Suunnitellaan tehostettua viestintää Sisusta,
HOPSista ja kurssi-ilmoittautumisesta elokuun alkuun.
o SOCin tuutorikoulutuksessa käsitelty myös Sisua. Orientaatioviikoille saatu
alustava suunnitelma, uusien opiskelijoiden orientaatio alkaa 17.8.
o Tuutorikoulutus lähtenyt hyvin käyntiin etänä! Tapahtuma- ja haalaritiimit on
muodostettu ja syksyn toiminta suunnitteilla. Pohditaan yhdessä sponsoreiden
hankintaa haalareihin ja sitä, mitä voimme konkreettisesti tarjota yrityksille
takaisin.
o Harkitaan syksylle hallituksen esittelyn yhteyteen ajanviettoa, jossa jäsenistöllä
olisi mahdollisuus tutustua paremmin hallituksen toimintaan. Samalla voitaisiin
kannustaa niin uusia kuin vanhoja opiskelijoita innostumaan hallituksen
toiminnasta.
o Keskustellaan opiskelijoiden kesän toimeentulosta.
Laura Keskinen poistui klo 13:32.
o Keskustellaan viestinnästä ja Instagramiin lisättävästä sisällöstä, koitetaan
kehitellä Instagramiin sisältöä esim. etävapusta.
o Tapahtumien saralla suunnittelu kohdistettu syksyyn, jonne myös
vapputapahtumia on siirretty. Syksyn tapahtumien päivämääriä ei ole lyöty vielä
lukkoon.

o Työelämätapahtuman tiimoilta on tulossa jakoon videoita, mutta mietitään vielä
alustaa, jossa ne julkaistaan.
7. Talousasiat
• Tilin saldo 16.4.2020: 3571,75€
• Edellisen kokouksen jälkeen tilille on tullut (0 €):
o • Edellisen kokouksen jälkeen tililtä on mennyt (255,63€):
o edellisissä kokouksissa budjetoidut/hyväksytyt
▪ Turun haalarimerkki Oy, Vappusitsien haalarimerkit 160,17€
▪ Tammi Ronja, Matkakorvaus / sosiologipäivät 2020 12€
▪ Walden Aino, kulukorvaus / Tamark vujuedustus lahja 20€
▪ Walden Aino, kulukorvaus / Tamark vujuedustus lippu 50€
o muut
▪ Osuuspankki, maaliskuun palvelumaksu 13,46€
• Hyväksytään:
o • Budjetoidaan:
o Vostok ry, Rinneriehan kulujen tasaus 27,50€
• Muuta:
o 8. Muut esille tulevat asiat
• Huomautuksena, että toiminnantarkastusta ei voi tehdä ennen kuin saadaan
tarvittavat tiedostot käyttöön yliopiston suljetuista tiloista.
• Suunnitellaan seuraavaa kokousta alustavasti viikolle 21.
9. Kokouksen päättäminen
• Päätetään kokous klo 13:49.

_________________________________________________
Risto Räkköläinen
Puheenjohtaja

_________________________________________________
Laura Berg
Sihteeri

