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Pöytäkirja 3/2014 
Kontakti ry:n hallituksen kokous 

 

Aika 21.2.2014 klo 14.00 

Paikka Uusi Ylioppilastalo, Mannerheimintie 5, Helsinki 

 

Paikalla: Niina Sarén, Outi Kuitunen, Olli Rekonen, Johanna Joensuu, Lydia Bogdanoff, Juuso 

Tommola, Reetta Mikkola, Elina Hiltunen, Mona Roininen (poistui 15.01), Anna Holvio 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 Avataan kokous 14.23. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

 Siirretään Juhlat kohdasta 7 kohdaksi 5. 

 

4. Talousasiat 

 Budjettiarvio on viimeisiä hienosäätöjä vaille valmis. 

 

 Speksiliput ovat kaikki menneet, kahdesta on lähetetty maksumuistutus. 

 

Vuosijuhlille on saatu sponsseja Westermarck Societylta 100 €, Viestintä Oy 

Drumilta 450 € ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuilta 300 €. 

 

Valtsikan sisäpihalle hankitaan vapuksi bajamajoja, mihin Kontakti osallistuu 50–

80 €. 

 

5. Juhlat 

 22.2. Kuppalassa musailta, jonka järjestelyt ovat hyvällä mallilla. 

 

 Varaudutaan ostamaan HVK-sitseille toiselle ainejärjestölle pieni lahja. 

 

Keskustelua vuosijuhlien tilanteesta: keskustellaan tiedostuksesta, jatkojen 

siivouksesta ja lyödään lukkoon bussikuljetus Uunisaaresta Uudelle 

Ylioppilastalolle. Silliksen suhteen on jo otettu yhteyttä kauppoihin 

lahjoitusruoan suhteen. 

 

Mona Roininen poistuu 15.01 
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6. Opintoasiat 

Kontaktin opintovastaavat ovat yhdessä muiden valtsikan opintovastaavien 

kanssa menossa tapaamaan valtiotieteellisen tiedekunnan 

opintoasiainpäällikköä. 

 

Tutkintouudistuksen lausunnot ovat hyvällä mallilla. 

 

Tuutorihaku on alkanut ja siihen osallistumiseen kannustetaan. 

 

Uudet tulostimet on vaihdettu ja niihin on oltu tyytyväisiä.  

 

Keskustellaan vaihtoillan järjestämisestä ensi vuonna: tarkoituksena on jakaa 

entisten vaihtareiden kokemuksia hakemassa oleville. Lisäksi keskustellaan 

nykyisestä hakujärjestelmästä, joka on koettu monimutkaiseksi. 

 

7. Työelämä ja alumnit 

 Ei ilmoitettavaa. 

 

8. KV ja suhteet 

Valtiotieteellisen maisterivaiheen kansainvälisille opiskelijoille, jotka suorittavat 

täällä tutkintoa, on perustettu oma järjestö, joka toimii Kannunvalajien 

alaisuudessa ja järjestäytyy pian. Tarkoituksena on saada kansainvälisiä 

opiskelijoita tiiviimmin mukaan toimintaan ja tutustumaan paremmin toisiinsa. 

 

9. Kulttuuri 

 Leffailtaa ja teatteriekskua suunnitellaan. 

 

10. Liikunta 

Kontaktin lenkkikerhon osallistujamäärä on ollut viime kerroilla vähäinen, ja 

toisaalta on perustettu myös yhteisvaltsikalainen lenkkikerho. Niinpä Kontaktin 

lenkkikerho on siirtymässä taka-alalle. 

 

Kannun sählyturnaus on tulossa ja siihen osallistuville kontaktilaisille pyritään 

järjestämään harjoittelumahdollisuus.  

 

11. Web- ja tiedotusasiat 

Ohjeistetaan välttämään turhien viestien lähettämistä Kaapeliin viestimäärän 

vähentämiseksi. 

 

Keskustellaan tutkimuskutsujen lähettämisestä Kontaktin sähköpostilistalle. 

Päästetään harkinnan mukaan läpi ainakin jossain määrin sosiologeja koskevat 

tai mahdollisesti kiinnostavat. 



3(3) 
 

 

Verkkosivuille luodaan palautelomake, joka on koko ajan auki. 

 

12. Tilat 

Siivousvuoro Kannuklusterilla toukokuussa viikolla 19, Kannuklusterille on myös 

tulossa yhteiset siivousohjeet. Seuraava tilakokous on loppukeväästä. 

 

Kuppalan siivousvuoro elokuussa viikolla 35. 

 

13. Tasa-arvo 

 Ei ilmoitettavaa. 

 

14. Ympäristö 

Kannuklusterin ja Alina-salin pantittomien tölkkien kierrätystä 

metallikeräykseen tehostetaan. Samoin kehotetaan tapahtumienjärjestäjiä 

tuomaan tapahtumiin mukanaan biojätepusseja. Kannun ympäristötoimikunnan 

kokouksessa on puhuttu kierrätysastioista ja niiden hankkimisesta Uudelle 

Ylioppilastalolle. 

 

15. Muut esille tulevat asiat 

Merkkimarkkinat 28.2. kello 12–15, minne Outi ja Olli ovat menossa myymään 

merkkejä. 

 

Vuoden aikana on tulossa Kannulta nakkeja noin neljälle henkilölle 4-5 tuntia, 

mutta tästä tulee lisää tietoa myöhemmin. 

 

HYY:ltä on tulossa järjestöseminaari huhtikuussa. 

 

Muistutetaan kevätkokouksesta 27.2. kello 18. 

 

16. Posti 

KOM-teatterin mainos, Kontakti-lehden lasku, kutsut VOO:n ja KTTO:n 

vuosijuhliin. 

 

17. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 Seuraava kokous pidetään viikon 11 alkupuolella. 

 

18. Kokouksen päättäminen 

 Päätetään kokous 16.05. 


