Interaktio ry:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 6/2020
Aika: Keskiviikko 20.5.2020 klo 16:00
Paikka: Videopuhelu Jitsi Meet -palvelussa
Läsnä: Risto Räkköläinen, Laura Keskinen, Janne Lehtonen, Laura Berg, Rafaella Kanelli, Elina
Mononen, Vilma Väyrynen, Sanja Tuovila, Johanna Oikarinen, Olli Mustakoski
Poissa: Veera Saarinen (ilm.), Kaisla Karhuvirta (ilm.), Jenna Kenttälä (ilm.), Laura Väliniemi
(ilm.), Aino Walden (ilm.)
Hallituksen ulkopuolelta: Miska Puputti
1. Kokouksen avaaminen
• Avataan kokous klo 16:02.
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 5/2020.
6. Ajankohtaiset ja tiedotettavat asiat
• Hallituksen palautelomake:
o • Muuta ajankohtaista:
o Tilintarkastus ja toiminnantarkastus tehty!
o Interaktion hallituksen kehityskeskustelut käydään keväällä.
o Treyltä saatu 1300e toiminta-avustuksia!
o Dekaanin tapaamisessa käynyt ilmi, että varaudutaan etäopetukseen 1. periodissa.
Tämä saattaa aiheuttaa muutoksia myös tuutoroinnin suhteen.
o Keskustellaan Sisusta tuutoreiden perehdytyksen kannalta.
o SUD-tuutorit valittu: yhteensä 11 tuutoria, joista 4 interaktiolaista. Koronatilanteen
aiheuttama epävarmuus ja mahdollinen etäopetus aiheuttavat kysymyksiä
toiminnan ja ryhmäytymisen kannalta, kun haasteena on mm. aikavyöhykkeet.
o Interaktio allekirjoittaa vetoomuksen kansainvälisten opiskelijoiden
lukukausimaksuihin liittyen.

o Haalaritiimillä sponsoreiden hankinta hiljentynyt, sillä sponsoreita tuntuu olevan
vaikea saada mukaan eikä moni ole vielä vastannut. Pohditaan, miten sponsoreita
saataisiin houkuteltua mukaan.
o Vujutiimiltä ei vielä uusia päivityksiä. Puistotorni on jo varattuna juhlapaikaksi.
o Nettisivujen suunnittelu etenee!
o Twitter toimintasuunnitelma työn alla!
o Topsun kokouksessa keskusteltu yliopiston liikkuvuuspilotista ja pohdittu mm.
yhteistyötä eri yliopistojen kanssa. Kokouksessa sivuttu myös HOPSia ja kurssiilmoittautumista.
o Keskustellaan sitsilaulukirjasta.
o Suunnitellaan työelämäexcua syksylle mahdollisuuksien mukaan.
o Herännyt kysymys, mitä kursseja fukseille suositellaan, jos he ovat päässeet
opiskelemaan verkkokurssin kautta. Läsnäoloa vaativien kurssien merkitystä
painotetaan, mutta näin poikkeusoloissa se ei ole ajankohtainen asia.
o Haalareihin ei enää saa laittaa vanhaa yliopiston merkkiä selkään. Pohditaan,
halutaanko niihin painattaa yliopiston uusi merkki vai Interaktion oma logo tai
jonkinlainen muunnos siitä.
o Elokuussa ei todennäköisesti järjestetä massaluentoja, joten mietityttää muiden
tapahtumien epävarmuus, esimerkiksi miten tuutorointi järjestetään ja kuinka
fukseille järjestettävät tapahtumat onnistuvat.
o Kesäksi tuutoreille on suunnitteilla puistohengailua ryhmäytymisen merkeissä.
o Hyvinvointikyselyn tulokset laitettu yliopistolle eteenpäin.
o SUD Students kanava luotu Instagramiin!
7. Talousasiat
• Tilin saldo 19.5.2020: 5216,44€
• Edellisen kokouksen jälkeen tilille on tullut (1800€):
o Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry, yhteistyösopimus 1800€
• Edellisen kokouksen jälkeen tililtä on mennyt (155,31€):
o edellisissä kokouksissa budjetoidut/hyväksytyt
▪ Turun haalarimerkki Oy, haalarimerkkitilaus 107,97€
▪ Vostok ry, rinneriehan kulujen tasaus 27,50€
▪ Kenttälä Jenna, kulukorvaus / SUD kolmioetkot 9,86€
o muut
▪ Osuuspankki, huhtikuun palvelumaksu 9,98€
• Hyväksytään:
o • Budjetoidaan:
o Rinneriehan haalarimerkit: 35€
o Vaihtareiden tutustumisilta: 30e
o Nettisivut: 300e
o Fuksien 1.tutustumisilta: 180e
o Fuksivihkiäiset: 50e

•

o 2.tutustumisilta: 70e
o Tuutorikämppäappro: 150e
o Fuksisitsit, tilavuokra: 520e
o Fuksisitsit, haalarimerkit: 220e
Muuta:
o -

8. Muut esille tulevat asiat
• Seuraava kokous syksyllä, alustavasti suunnitellaan viikolle 33.
• Kevätkokous myös syksyllä!
9. Kokouksen päättäminen
• Päätetään kokous klo 17:36.

_________________________________________________
Risto Räkköläinen
Puheenjohtaja

_________________________________________________
Laura Berg
Sihteeri

