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Pöytäkirja 7/2014 
Kontakti ry:n hallituksen kokous 
 
Aika: 13.5.2014 klo 16.00 
Paikka: Uusi Ylioppilastalo, Mannerheimintie 5, Helsinki 
 
Läsnä: Niina Sarén, Outi Kuitunen, Juuso Tommola, Reetta Mikkola, Lyydia Bogdanoff, Johanna 
Joensuu, Anna Holvio, Karoliina Eronen (saapui 16.23), Mona Roininen (saapui 17.05) 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 Avataan kokous kello 16.14, Alina-salin sitsikilpailujen säestäessä. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
 Siirretään Juhlat kohdasta 7. kohdaksi 12. 
 
4. Tasa-arvo 

Kannunvalajat on julkistanut tasa-arvosuunnitelmansa. Niina ehdottaa tälle 
kolmea hurraa-huutoa. Huudetaan! 

 
5. Kulttuuri 

Kevätretki Tampereelle on tulossa, mutta missä ovat osallistujat? Outi ehdottaa 
tapahtumalle viimeistä ilmoittautumispäivää, Lyydia e-lomaketta, Reetta olisi 
valmis lähtemään retkelle tarvittaessa yksinkin. Toivotaan, että Facebook-
ilmoittautumiset olisivat sitovia, lisäksi tehdään vielä e-lomake. 

 
 Karoliina saapuu 16.23 
 

Käydään vielä enemmänkin keskustelua tapahtumiin osallistumattomuudesta. 
Ehkä syynä on sosiologien yhteisten tilojen puute, ”sukupolvien välinen kuilu” tai 
helpot ehkä-ilmoittautumiset?  

 
6. Ympäristö 

Kirppis oli. Lyydialla ei ole tietoa menestyksestä, mutta Juuso on kuullut huhuja 
kontaktilaisten läsnäolosta.  
 
Pressun sijaintia vapun jäljiltä mietiskellään. Kokeillaan poissaolijoiden 
syyllistämistä, mutta päädytään kantamaan kollektiivinen vastuu. Kuppalaan siis 
metsästämään, joskus. 

 
7. KV ja suhteet 

Niina on unohtanut mennä valtsikan puheenjohtajien tapaamiseen. Kevät on 
puheenjohtajalle raskasta aikaa… 
 
Habituksen vujut olivat sympaattiset ja halu vahvistaa yhteistyötä voimistuu! 
Niina ehdottelee karaokeiltaa. Habituksen ulkomaanmatka herättää hallituksessa 
kateutta. 
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Kasvaa halu herätellä rentoa hengailumeininkiä perjantai-iltapäiviin. Synnäriä 
odotetaan jo sormet syyhyten. 

 
8. Opintoasiat 

Korvaavuustaulukko tutkintouudistusta varten on tulossa, kunhan muutamat 
puuttuvat kurssikoodit saadaan siihen kaivettua. Taulukko, kuten usein kysytyt 
kysymykset, on tulossa Flammaan. 
 
Juuso esittää idean ”Yliopisto-opinnot for dummies” -tilaisuudesta orientoivalle 
viikolle fukseille (ja muille kiinnostuneille). Tästä on kuulemma joillain hyviä 
kokemuksia. Kannatetaan! 
 
Elina on lähdössä syksyllä vaihtoon. Reetta asettautuu ehdolle toiseksi 
opintovastaavaksi. Kannatetaan ja valitaan! 

 
9. Urheilu 

Urheilutapahtumat ovat siirtämiskierteessä. Jalkapalloa Stigman kanssa siis ensi 
viikon keskiviikkona 21.5. Talviturkinheitto taas on vaihtumassa uimareissuksi 
kesäkuun puolelle. 

 
10. Web- ja tiedotusasiat 

Järjestön tulostus uudistuksen jälkeen puhuttaa. Tähän kaipaillaan Kontaktin 
käyttötunnuksia, joiden nykytila on kaikille mysteeri. Niina etsii tietoa, kaiketi 
menneet vanhaksikin. Anna jatkaa tästä. 
 
Mona saapuu 17.05 
 
Verkkosivuille yritetään saada vähän lisää sisältöä. Ainakin tyhjempiin osioihin, 
ainakin verkkaisesti.   

 
11. Tilat 

Kuppalaan on varaukset 19.8. ja 11.9 fuksitapahtumia varten. Fuksiaisia ei 
kuitenkaan olla järjestämässä 9/11-teemalla. Toivotaan vielä varausta 8.11. 
PMF:ta varten. 

 
12. Juhlat 
 Villejä sitsi-ideoita syksylle nousee esiin. Panopticon-sitsit keräävät kannatusta. 
 

Vujujen kertakäyttökameran filmi on kehitetty. Kiiltelevät naamat herättävät 
katselijoissa hilpeyttä. Valitellaan ”vedenkestävän” kertakäyttökameran 
hukutettua kohtaloa jo kolmannessa kokouksessa putkeen. 
 
Kesäjuhliin 26.7. etsitään esiintyjää. Tapahtuma siintää vielä niin hamassa 
tulevaisuudessa, että keskustelukin jää melko hiljaiseksi. Ehdotus Tervasaaresta 
paikkana jää ilmoille. 
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13. Talousasiat 
Kontakti on kuulemma yllättävän hyvin rahoissaan. Outi tekee vielä yhteenvetoa 
budjetista ja toteutuneista tuloista ja menoista.  Toivottavasti vastaavat toisiaan!  
HYY:n tuet, mukaan lukien lehtituki, on nyt myös saatu. 

 
14. Työelämä ja alumnit 

Minimentoroinnin ilmoittautuminen lähenee loppuaan ja lisää osallistujia 
kaivataan. Vielä ehtii hyvin mukaan! 

 
15. Muut esille tulevat asiat 
 Ei ilmoitettavaa. 
 
16. Posti 
 Ei postia. 
 
17. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 Jää vielä auki, varmaankin elokuun puolella tuutorien kanssa. 
 
18. Kokouksen päättäminen 
 Päätetään kokous 17.49 


