Interaktio ry:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 9/2020
Aika: Keskiviikko 30.9.2020 klo 18:00
Paikka: TOAS Markuksentorin kerhotila, Tammelan puistokatu 14
Läsnä: Aino Walden, Kaisla Karhuvirta, Johanna Oikarinen, Laura Keskinen, Risto
Räkköläinen, Elina Mononen, Janne Lehtonen, Sanja Tuovila, Laura Väliniemi, Vilma Väyrynen,
Laura Berg, Olli Mustakoski
Poissa: Rafaella Kanelli (ilm.), Jenna Kenttälä (ilm.)
Hallituksen ulkopuolelta: Paula Kortesoja, Jelena Nieminen, Sebastian, Skwarek, Maria
Palmroos, Juliaana Räsänen, Venla Heiman, Mona Pajari, Nella Bordi, Julia Ross
1. Kokouksen avaaminen
• Avataan kokous klo 18:49.
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 8/2020.
• Allekirjoittamattomat pöytäkirjat allekirjoitetaan.
6. Ajankohtaiset ja tiedotettavat asiat
• Hallituksen palautelomake
o Palautelomakkeet tulevat jälleen normaalisti läpi!
o Ensi vuoden vujuille toivottu esiintyjäksi Simaa. Kiitämme palautteesta ja
otamme toiveen harkintaan!
o Hallitus on saanut kiitosta hyvästä työstä. Kiitämme palautteesta!
•

6.1 Hallopedvalinnat jatkossa YTYn kautta
o Hallopedien valinta tapahtuu jatkossa YTYn kautta, eikä ainejärjestön kautta,
kuten aiemmin on ollut tapana.
Olli Mustakoski poistui klo 18:58.
•

6.2 Toimihenkilöiden lisääminen ensi hallituskaudelle

o Pohditaan toimihenkilöiden lisäämistä seuraavalle hallituskaudelle, jotta
toiminta ei olisi niin kuormittavaa hallituslaisille. Harkitaan, voisiko tiettyjä
pestejä vapauttaa hiljalleen hallitusvastuusta tai voisiko joillekin pesteille ottaa
toimareita rinnalle. Toimihenkilöt voivat osallistua kokouksiin, mutta heillä ei
ole hallitusvastuuta. Keskustellaan myös siitä, että toimihenkilöiden pestejä
pitäisi nostaa enemmän esille ja sulauttaa paremmin yhteen hallituksen
toiminnan kanssa. Jatketaan keskustelua.
Olli Mustakoski palasi klo 19:00.
•

Muuta ajankohtaista
o Nykyinen ja tuleva hallitus voisivat miettiä yhdessä viiden vuoden strategiaa.
o Syyskokous to 22.10. klo 16-20 Päätalon juhlasalissa. Keskustellaan
etäosallistumismahdollisuuden järjestämisestä ja mahdollisesti etänä
osallistuvien jäsenyyden tarkastamisesta ja ehdolle asettumisesta. Päätetään
tarkemmin käytännön asioista hallituksen iltakoulussa.
o Saatu sääntömuutoskorjausehdotus: etäkokousmahdollisuuden sijaan
sääntöihin voisi kirjata tiedon etäosallistumismahdollisuudesta.
o Yhteistyötä Vastapainon kanssa on tulossa!

•

Kopo
o Edellisessä kokouksessa keskustelua herättänyt fuksien pakollinen kurssi
YKTP01 ja siihen liittyvät ehdot on selvitetty opettajan kanssa.
o SOCin kyselystä on saatu alustavat tulokset: kyselyyn vastasi eniten 1. vuoden
opiskelijat ja kaikista vastanneista 60% oli yhteiskuntatutkimuksen
opiskelijoita. Vastaukset olivat polarisoituneita ja niissä painottui muun muassa
yksinäisyys. Etäopiskelu koettiin tehokkaana lyhyellä aikavälillä, mutta pitkään
jatkuessaan kuormittavana. Kyselyn kautta saatiin myös paljon kehitysideoita.
Kiitos kaikille vastanneille!

•

Tuutorointi
o Pikkujoulut järjestetään todennäköisesti etänä. Halutaan muodostaa
perinteiden mukaan fukseista pikkujoulutiimi. Jatketaan vielä ideointia.
o Tulevia tapahtumia:
▪ Etätapahtumaa tulossa fukseille!
▪ Haalarikasteen järjestäminen epävarmaa.
▪ Ompeluiltama pidetään ehkä pienemmissä ryhmissä.
o Käydään keskustelua tuutoriryhmien aktiivisuudessa korostuvista eroista
etenkin tänä vuonna.
o Pohditaan, että siirretäänkö isompia tapahtumia ensi vuodelle.
o Vohvelikesteille lainattu vohvelirauta rikkoutunut. Budjetoidaan tälle korvaus
myöhemmin kokouksessa.
o Fuksit ovat antaneet palautetta yliopiston nettisivujen käytettävyydestä.
Nettisivut koetaan hankaliksi ja epäselviksi, ja niistä on vaikea löytää tietoa.

Keskustellaan siitä, miten voisimme kehitellä ”polkuja”, jotka voidaan jakaa
avuksi esim. Teamsin kautta.
o Fukseilta saatu myös positiivista palautetta mm. sitsien salat tapahtumasta.
o Aj-tilan siivous ennen hallituskauden loppua. Kysellään vapaaehtoista
siivousapua myös hallituksen ulkopuolelta.
•

Työelämä
o Vastapainon vierailu onnistunut!
o IA harkassa -tapahtumaan on nyt rekry auki. Tapahtuma järjestetään viikolla
44!
o Työelämäexcu etänä SYYn kanssa 10.11.
o Sertifiointikoulutus jatkuu!
o Mentorin kanssa suunnitellaan yhteistä tapahtumaa.

•

Viestintä
o Syyskokouksen käytännön asioista tiedotetaan myöhemmin.
o Pohditaan, jaetaanko vinkkejä motivaation ylläpitämiseen etäopiskelun aikana.
o Muistutetaan SOCin tukitapaamisesta, joka järjestetään perjantaisin!
o TREYn edustajistovaalit tulossa!
o Lisätään kuvat haalarimerkeistä nettisivuille.
o Kaikki pöytäkirjat löytyvät jatkossa myös nettisivuilta!
o Nettisivuja käännetään englanniksi.
o Hallitus kiittää viestintävastaavaa ja muita viestintään osallistuneita ahkerasta
työstä!

•

Tapahtumat
o Ultimateturnaus 8.10.
o Cortex kysellyt rastinpitäjiä poikkitieteelliseen kaupunkikisaan.

•

Kansainvälisyys
o Vaihtohaku auki 5.10.-22.10.
o Vaihtaritarinoita Instagramiin hallitusesittelyiden jälkeen!
o Työn alla nettisivujen kääntäminen ja vaihtareiden opas, joka lisätään sivuille.
Julia Ross poistui klo 19:45.
•

Talous
o Keskustellaan talousarviosta. Ensi vuoden talousarvioon on muun muassa
avattu omat kohdat collegeille ja hallituksen virkistäytymiselle sekä
tapahtumabudjettia on selkeytetty.

•

Varainhankinta
o Haalarit on tilattu!

o Sponsoreiksi on houkuteltu Nokian panimo ja Kaslink, joilta mahdollisesti
tulossa tuotteita jakoon!
o Keskustellaan collegeista ja aiotaan tilata samanlaiset kuin viime vuonna.
•

Sopo ja yhdenvertaisuus
o Yhdenvertaisuuskysely lähtenyt maanantaina, vastausaikaa 11.10. asti!
o Topsun kokous ke 7.10., johon viedään yhdenvertaisuuskyselyn vastauksista
poimintoja.
o Hyvinvointi, jaksaminen ja mielenterveys -ryhmän kesken tulossa
etätapaaminen.
Olli Mustakoski poistui klo 19:58.
o Yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen, lisätään myös nettisivuille.
o Monariin saatu jumppavälineet!
Olli Mustakoski palasi klo 20:01.
•

Keskustellaan paikalla olevien fuksien kanssa yleisesti fiiliksistä, opinnoista ja
tuutoroinnista.

7. Talousasiat
• Tilin saldo 29.9.2020: 9259,64 €
• Edellisen kokouksen jälkeen tilille on tullut (1021,90 €):
o Pirkanmaan osuuskauppa, haalarisponsori 300 €
o Lehtonen Janne, tilitys / merkkimyynti viiniä ja lautapelejä -tapahtumassa 54 €
o Lehtonen Janne, tilitys / merkkimyynti nollausbileissä 407,90 €
o Jäsenmaksut 13 á 20 € = 260 €
• Edellisen kokouksen jälkeen tililtä on mennyt (386,98 €):
o edellisissä kokouksissa budjetoidut/hyväksytyt
▪ Ahonen Miri, kulukorvaus / Fuksien 2. tutustumisilta 29,46 €
▪ S market Pendolino pkorttimaksu / Vohvelikestit 79,53 €
▪ Mononen Elina, kulukorvaus / kahvikulut 32,65 €
▪ Mononen Elina, kulukorvaus / Vohvelikestit 16,68 €
▪ Mononen Elina, kulukorvaus / Tuutoreiden hyvinvointi-ilta 30,53 €
▪ Mononen Elina, kulukorvaus / Megafoni 31,45 €
▪ Suomalainen kirjakauppa pkorttimaksu / tulostuspaperia kirjanpitoon
7,95 €
▪ Kurki Mia, kulukorvaus / Fuksien 1. tutustumisilta 45,90 €
▪ Keskinen Laura, kulukorvaus / hyvinvointitarvikkeet monariin 50,34 €
▪ Ross Julia, kulukorvaus / Fuksivihkiäiset 35,07 €
▪ Mykkänen Suvi, kulukorvaus / Fuksivihkiäiset 27,42 €
o muut
• Hyväksytään: • Budjetoidaan:
o Avain aj-tilan kaappiin varainhankintavastaavalle 12 €

•

o Fuksiseikkailu (lisäbudjetointi) 0,50 €
o Vohvelirauta 40€
o Ultimateturnauksen palkinnot/mahdolliset frisbeet 80€
o Riina Tanskanen/Tympeät tytöt esiintymispalkkio 110€
o Hallituksen virkistyspäivän kuljetukset Kintulammille 340€
o Hallituksen haalarimerkit 70€
o Haalarikaste/ompeluiltama 100€
o Hyväntekeväisyyskohde 50€
o IA sateenkaari haalarimerkit 250€
Muuta:
o Hyväksytään esitys talousarviosta vuodelle 2021

8. Muut esille tulevat asiat
• Tehdään Doodle hallituksen iltakoulusta.
9. Kokouksen päättäminen
• Päätetään kokous klo 20:20.

_________________________________________________
Risto Räkköläinen
Puheenjohtaja

_________________________________________________
Laura Berg
Sihteeri

