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Pöytäkirja 5/2014 
Kontakti ry:n hallituksen kokous 
 
Aika: 7.4.2014 klo 12.00 
Paikka: Uusi Ylioppilastalo, Mannerheimintie 5, Helsinki 
 
Läsnä: Niina Sarén, Johanna Joensuu, Olli Rekonen, Karoliina Eronen, Reetta Mikkola, Juuso 
Tommola, Anna Holvio, Mona Roininen (saapui 12.10), Elina Hiltunen (saapui 12.13) 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 Avataan kokous 12.07. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
 Ei muutoksia. 
 
4. Liikunta 

Stigmaa on informoitu siitä, että Kontaktin tuki FC Muurisen Potkulle ollaan 

lopettamassa, hekin lienevät samoissa aikeissa. 

 

Valtsikan 10 järjestetään 6.5. ja osallistujilta toivotaan ennakkoilmoittautumista. 

  

 Mona saapuu 12.10 

 

 5. Web- ja tiedotusasiat 

 Kontaktilla on nyt palautelomake! 

  

 6. Tilat 

 Ei ilmoitettavaa. 

 

 Elina saapuu 12.13 

  

 7. Tasa-arvo  

Kannunvalajat on tekemässä tasa-arvosuunnitelmaa, jonka kirjoittamiseen 

Karoliinakin on osallistumassa. 

  

 8. Ympäristö 

 Kannunvalajien ympäristö- ja fuksitoimikunnat järjestävät kirppiksen 7.5. 

 

 9. Opintoasiat 

 Oppiainekahvit pidetään 10.4. kello 14.00 alkaen. 

 

Elina on ollut paikalla koulutuspoliittisen valiokunnan kokouksessa 31.3. Keskustelua 

oli mm. tulossa olevasta periodiuudistuksesta, tulostusuudistuksen tilanteesta ja tilojen 

yökäytöstä. 

 

Saamme ensi kokoukseen esittäytymään toiminnastaan kertovia hallopedejä. 
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Tuutorit ensi vuodelle on valittu. 

 

10. Talousasiat 

 Vuosijuhla- ja muut isot laskut ovat tulleet ja tililläkin oli niille tarpeeksi rahaa. 

  

 11. Työelämä ja alumnit 

Karoliina on ollut SYY:n tapaamisessa, jossa oli edustajia myös muista 

ainejärjestöistä ja yliopistoista. Toiveita ja keskustelua käytiin mm. 

harjoittelukäytännöistä. 

 

Minimentoroinnin mentoreita haetaan parhaillaan. 

 

Keskustellaan hetki mahdollisista yhteistyökuvioista pankin kanssa. 

  

 12. Juhlat 

 26.4. pidetään Kuppalassa bileet Kehon kanssa. Olli suunnittelee näitä. 

  

 Lähiöravintolakierros pidetään 14.4. Kohteeksi on valikoitunut Itä-Helsinki. 

 

Alinan varauskierros on parhaillaan menossa. Haetaan varausta ainakin pikkujoulu-

vaalikokoukseen joulukuulle ja lokakuulle ehkä sitseille toisen ainejärjestön kanssa. 

 

Alkoholittomat bileet pidetään 14.5. Mona suunnittelee näitä. 

 

 13. KV ja suhteet 

 Habituksen kanssa suunnittelussa on ainakin työelämäeksku. 

 

 14. Kulttuuri 

 Lydia on järjestänyt dokkari-iltaa Mythoksen ja Manan kanssa. 

 

 Tulossa on piakkoin kulttuurieksku Tove Jansson –näyttelyyn. 

 

Taas keskustellaan kevätretkestä. Mieluiten retki haluttaisiin tehdä Suomessa, mutta 

Jyväskylän ollessa liian kallis mietitään esimerkiksi Tamperetta. Tämän lisäksi 

pohditaan mökkireissua, mutta keväällä sen järjestämiselle ei enää löydy aikaa. Sen 

sijaan suunnitellaan talviturkinheittoa jollain Helsingin edustan saarella. 

  

 15. Muut esille tulevat asiat 

 Niina ja Mona tekevät Kontaktista esittelyn uusien opiskelijoiden Aimo Annokseen. 

  

Vuosijuhlien kuvat ovat hoidossa ja Mona laittaa niitä esille Kontaktin Facebook-

ryhmään. 

 

Valtsikan karnevaalit pidetään 9.5. 

 

Kannulla on tulossa vuosijuhlat, mutta kukaan ei osoita kiinnostusta osallistumiseen. 

 

Perinteisenmalliset haalarimerkit ovat nyt saapuneet! Koska uuden haalarimerkin 

suunnittelukilpailuun tuli vain yksi, tosin häikäisevä, ehdotus, julistetaan se voittajaksi 

ja päätetään tilata tätä merkkiä. 
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 16. Posti 

Uunisaaren lasku, Kehitys-lehti, sosiologian oppiaineen onnittelut Kontaktille, 

vuosijuhlakutsut Manalta, Tasolta ja Kosmos Buranilta. 

  

 17. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 Pidetään viikolla 17, tehdään vielä Doodle. 

  

 18. Kokouksen päättäminen 

 Kokous päätetään 14.02. 
 


