
Interaktio ry:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 7/2020 

 

Aika: Keskiviikko 12.8.2020 klo 18 

Paikka: TOAS Markuksentorin kerhohuone 

 

Läsnä: Risto Räkköläinen, Laura Keskinen, Janne Lehtonen, Rafaella Kanelli, Vilma Väyrynen, 

Sanja Tuovila, Laura Väliniemi, Jenna Kenttälä 

 

Poissa: Kaisla Karhuvirta (ilm.), Aino Walden (ilm.), Elina Mononen (ilm.), Johanna Oikarinen 

(ilm.), Laura Berg (ilm.), Olli Mustakoski (ilm.) 

 

Hallituksen ulkopuolelta: - 

 

1. Kokouksen avaaminen 

• Avataan kokous klo 18.19. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

• Todetaan läsnäolijat. 

 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

• Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

• Kokouskutsun yhteydessä esillä ollut esityslista hyväksytään sellaisenaan. 

 

5. Tarkastamattomien pöytäkirjojen tarkastaminen. 

• Tarkistetaan ja hyväksytään hallituksen kokouspöytäkirja 6/2020. 

• Kevään etäkokousten pöytäkirjoihin tarvitaan allekirjoitukset. 

 

6. Ajankohtaiset ja tiedotettavat asiat 

• Hallituksen palautelomake 

o Hallitukselta toivottiin kesän aikana aktiivisempaa antirasistista toimintaa ja 

nopeampaa kannanottoa Black Lives Matter –liikkeen puolesta. Hallitus oli 

kesätauolla ja siksi kannanotossa kesti kauemmin kuin yleensä. Kiitämme 

tärkeästä palautteesta ja kiinnitämme toimintaamme jatkossa enemmän 

huomiota.  

o Hallituksen jäseniltä on toivottu Telegram-yhteystietojen jakamista, jotta 

yhteydenottaminen olisi näppärämpää. Interaktion hallituksen jäsenten 

sähköpostiosoitteet ovat saatavilla nettisivuilla, ja toistaiseksi jokainen 

hallituslainen päättää itse, haluaako jakaa Telegraminsa. Hallitus on 

yksimielinen siitä, että yhteydenotot on parempi keskittää yhteen tai 

maksimissaan kahteen kanavaan. Kiitos palautteesta! 

o Palautelomakkeen kautta on ehdotettu kahta uutta sitsilaulua. Kiitämme niistä! 



o Hallitukselta kysyttiin, miksi Instagramista on poistettu kuvia. Kuvia ei ole 

poistettu, vaan ne on arkistoitu. Interaktion hallitus on pyrkinyt toiminta-

kaudellaan selkeyttämään viestintää sekä yhtenäistämään esimerkiksi 

Instagram-feediä. Arkistoidut kuvat ovat edelleen tallessa, ja mikäli ne haluaa 

itselleen muistoksi, hallitukseen voi olla uudelleen yhteydessä. Instagram-kuvien 

arkistointia ei ole aiemmin käsitelty kokouksessa, mutta tämän keskustelun 

myötä se tulee kirjatuksi pöytäkirjaankin. Kiitos palautteesta ja läpinäkyvämmän 

toiminnan vaatimisesta! 

 

• Muuta ajankohtaista 

o Järjestetään kevätkokous mahdollisimman pian ennen kuin koronarajoitukset 

tiukentuvat. Kevätkokouksessa tehdään tilin- ja toiminnantarkastus sekä 

myönnetään vastuuvapaus edelliselle hallitukselle. Lisäksi tehdään 

sääntömuutokset PRH:lle, jotta jatkossa esimerkiksi syyskokouksen voi 

tarvittaessa pitää etänä. Pohditaan, missä kevätkokous pidetään. Laura K. on 

yhteydessä yliopiston henkilökuntaan tilavarauksiin liittyen. Kevätkokous 

pyritään järjestämään ensisijaisesti yliopistolla tai vaihtoehtoisesti 

Markuksentorilla (maskit päässä, koska Markuksentorilla ei ole mahdollista 

pitää kunnon turvavälejä). Alustavasti kevätkokousta on suunniteltu viikolle 35. 

o Hallituksen tavoitteena on lähettää jäsenistölle syyskuun alussa rasismiin ja 

antirasismiin liittyvä kysely. Tarkoituksena on kartottaa, esiintyykö Interaktion 

tai tutkinto-ohjelman toiminnassa rasistisia, syrjiviä, toiseuttavia ym. 

toimintatapoja, sekä kerätä jäsenistöltä parannusehdotuksia toiminnan 

kehittämiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Kyselyn tulokset voidaan 

laittaa eteenpäin tiedekunnalle ja/tai tutkinto-ohjelman vastaavalle. 

o Hallituksen tietoon on tullut, että Interaktion jäseniä (ja toimintaa) kohtaan on 

jälleen ilmennyt negatiivista asennetta. Suunnitteilla on Inklusiivinen Interaktio 

–keskustelutilaisuus, johon jäsenistöä toivotaan paikalle. Tavoitteena on 

jäsentensä näköinen ainejärjestö. Lisäksi muistutetaan, että hallitukselle voi aina 

laittaa palautetta ja/tai olla yhteydessä yhdenvertaisuusvastaavaan tai Treyn 

häirintäyhdyshenkilöihin. 

 

• Tuutorointi 

o Fuksien tapahtumat: 

▪ Ti 18.8. Ensimmäinen tutustumisilta 

▪ To 20.8. Fuksivihkiäiset 

▪ Ma 24.8. Tampere-kierros 

▪ To 27.8. Toinen tutustumisilta 

▪ To 3.9. Fuksipiknik 

▪ Ma 7.9. Pyynikki-retki 

▪ Ke 9.9. Tuutorkämppäappro 

▪ To 24.9. Fuksisitsit 



o Yhteiskuntatutkimuksen aloituspaikkoja on lisätty, ja tänä vuonna valittiin 109 

kandifuksia ja 26 maisterifuksia. Toivotamme uudet opiskelijat lämpimästi 

tervetulleeksi! 

o Tänä syksynä Interaktiolla on 9 tuutorryhmää sekä maisteri- ja aikuistuutori-

ryhmät. Eero Sallinen siirtyi SUD:n kv-tuutorointihommista meille opiskelija-

tuutoriksi. 

o Orientoivat opinnot järjestetään fukseille lähinnä etänä. Maanantaina 17.8. on 

tiedekunnan striimi ja Sisu-koulutus. Tutkinto-ohjelman tapaamiset järjestetään 

livenä kolmessa eri ryhmässä. Ensimmäisellä viikolla fukseille on luvassa 

kampuskierros ja kursseille ilmoittautumista. 

o Yliopistolta ei jostain syystä ole lähtenyt fukseille infokirjettä, joten vastuuta 

uusien opiskelijoiden perehdyttämisestä jää liikaa tuutoreille ja tuutor-

vastaaville. 

o Tuutoreiden hengailuilta järjestetään la 15.8. ja tuutorryhmät tapaavat 

ensimmäisen kerran su 16.8. Lisäksi tuutoreille järjestetään hyvinvointi-ilta ja 

tuutorsitsit. 

o Hallitus menee esittäytymään toiseen tutustumisiltaan to 27.8. klo 16. Lisäksi 

hallituslaiset on kutsuttu fuksipiknikille to 3.9. 

o Keskusteltiin tapahtumien järjestämisestä ja turvaväleistä. Tuutoroinnille on 

olemassa myös varasuunnitelma, jos koronarajoitukset tiukentuvat. Hankitaan 

käsidesiä tapahtumiin. 

o Tekoja-tapahtumaa ei todennäköisesti ole syksyllä tulossa. 

 

• Tapahtumat 

o Ti 25.8. Pubiryömintä Iltakoulun kanssa (peruttu) 

o Ma 31.8. Nollausbileet Sorsapuistossa 

o To 3.9. Trivial Perseet 

 

• Työelämä 

o Keväällä järjestettiin Cut-e –koulutus, ja yrityksestä on kyselty haluammeko 

tehdä lisää yhteistyötä heidän kanssaan. Teams-tapaaminen tulossa syyskuussa. 

o Syksylle suunnitteilla työelämäaiheinen etätapahtuma. 

o Syksyn työelämäexcu järjestetään koronatilanteen vuoksi todennäköisesti 

Tampereella. 

 

• Viestintä 

o Interaktion nettisivut on uudistettu ja ne löytyvät osoitteesta interaktiory.fi. 

Sivut päivittyvät syksyn aikana. 

o Hallitukselta on toivottu nettisivuille linkkejä opiskelukäytännöistä ja Sisun 

käyttöohjeista. Lisätään linkit. Myös tenttipankki puuttuu, koska siellä ei ole ollut 

relevanttia sisältöä pitkiin aikoihin. Tenttipankki voidaan elvyttää, mutta se 

vaatii jäsenistön aktiivisuutta. Tenttikysymyksiä voi lähettää hallitukselle 



esimerkiksi palautelomakkeen kautta, minkä jälkeen ne voidaan lisätä 

nettisivuille. 

o Hallituslaiset päivittävät omien pestiensä kuvaukset. 

o Hallituslaisten uudet sähköpostit tulevat käyttöön. Jatkossa ei käytetä enää 

henkilökohtaisia sähköposteja. 

o Lisätään Instagramiin edunvalvonta-kohta. Johanna, Laura V. ja Laura K. hoitavat 

asiaa. 

o Hallituksen esittelyviikko tulossa syksyllä. Esitellään yksi pesti per päivä. 

Tavoitteena on tehdä hallitustoimintaa näkyvämmäksi uusille opiskelijoille. 

Ajankohta tarkentuu. 

o Pohditaan, lisätäänkö haalarimerkkien kuvat ja hinnat nettisivuille. 

 

• Kansainvälisyys 

o Syksyllä voidaan tehdä vaihto-opiskelua, siihen liittyviä mahdollisuuksia ja 

tarinoita näkyvämmäksi esimerkiksi Instagramissa, vaikka vaihto-oppilaita ei 

syksyllä olekaan. 

 

• Sopo ja yhdenvertaisuus 

o Syksyn ensimmäinen sopo-kirje tulossa. 

o Uudistusten ja Sisun käyttöönoton myötä Intrasta on tullut yhä tärkeämpi 

viestintäkanava, minkä vuoksi opiskelijoita kehotetaan seuraamaan Intraa. Jos 

Sisusta on hävinnyt kursseja, niin voit olla yhteydessä sopo- ja 

yhdenvertaisuusvastaavaan sopo@interaktiory.fi 

o 2. vuoden opiskelijoiden info maanantaina 24.8. klo 14-16 Teamsissa. 

o Maisteri-info tiistaina 25.8. klo 10-12 Teamsissa. 

o Uuden sitsilaulukirjan painaminen on vielä vaiheessa. Fuksisitseille ei myydä 

vanhoja laulukirjoja, vaan tulostetaan prujuja. 

 

• Kopo 

o Opintopolusta ei ole kulkeutunut fukseille yliopiston koostamaa tervetuloa-

materiaalia. Asiaa selvitetään. Kaikki uusille opiskelijoille tarkoitettu tieto on 

kuitenkin koottu yliopiston nettisivuille orientaatio-osioon. 

o Tuutorit selvittävät, ovatko uudet opiskelijat hakeneet opiskelijakorttinsa. 

Opiskelijakortti on entistä tärkeämpi, koska yliopiston tiloissa liikkuminen vaatii 

kulkuoikeuden, joka on liitetty opiskelijakorttiin. Lisäksi uusia opiskelijoita 

muistutetaan lukuvuosi-ilmoittautumisesta, tuni-tunnuksen aktivoinnista sekä 

orientoivista opinnoista. 

o Toistaiseksi ei ole vielä tullut ilmi, että Sisu-uudistuksen yhteydessä olisi 

hävinnyt kursseja. 

o Opiskelijalounaan hinta tulee nousemaan. Jossain kampusravintoloissa uusi 

hinta (3,06 €) on jo käytössä. 

 

 

mailto:sopo@interaktiory.fi


7. Talousasiat 

• Tilin saldo 12.8.2020: 8320,58 €  

• Edellisen kokouksen jälkeen tilille on tullut (3194,44 €):  

o Tampereen opiskelija-asuntosäätiö, haalarisponsori 200 €  

o Aleksin ravintolat Oy, haalarisponsori 400 €  

o Kustannusosakeyhtiö Vastapaino, haalarisponsori 300 €  

o Tampereen ylioppilaskunta, toiminta-avustus 711 €  

o Tampereen korkeakoulusäätiö, tiedekunnan avustus 1300 €  

o Osuuspankki, palvelumaksujen palautukset 3,44 €  

o  Jäsenmaksut 14 á 20 € = 280 €  

• Edellisen kokouksen jälkeen tililtä on mennyt (90,30 €):  

o Edellisissä kokouksissa budjetoidut/hyväksytyt  

▪ UDK ry, Rinneriehan haalarimerkit 26,62 €  

▪  Domainhotelli Oy, Interaktion nettisivut 33 €  

o Muut  

▪ Osuuspankki, toukokuun palvelumaksut 9,77 €  

▪ Osuuspankki, kesäkuun palvelumaksut 10,58 €  

▪ Osuuspankki, heinäkuun palvelumaksut 10,33 €  

• Hyväksytään: -  

• Budjetoidaan:  

o Interaktion nettisivut (lisäbudjetointi) 5,87 € 

o Käsidesi 100 € 

o YTHS-sauna (pubiryömintä) 220 € 

o Nollausbileet 50 € 

o Trivial Perseet 100 € 

o Tuutoreiden hyvinvointi-ilta 50 € 

 

8. Muut esille tulevat asiat 

• Muistutetaan, että jokaisen sektorin edustaja seuraa itse budjettiaan (kulttuuri, 

tapahtumat, tuutorointi ym.) 

• Suunnitellaan hallituksen virkistysiltaa. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

• Päätetään kokous klo 20.00 

 

 

 

___________________________________________  ___________________________________________                

Risto Räkköläinen    Laura Keskinen 

Puheenjohtaja    Sihteeri 


