
Kontakti ry:n hallituksen kokous 2/2015 

 

Aika: 21.1.2015 klo 12 

 

Paikka: Beauvoir-sali, Uusi ylioppilastalo (Mannerheimintie 5 A) 

 

Läsnä: Olli Rekonen, Anna Holvio, Inka Laisi, Siiri Nieminen (poistui 13:41), Tuomas Hallamaa, Liisa Tatti, 

Sanna Heinonen, Liina Junna, Riku Niemi, Riina Piirilä (poistui 12:46), Juho Peltonen (saapui 12:14), Sini 

Järnström (saapui 12:20) 

 

Esityslista 

1. Kokouksen avaaminen 

- Rekonen avasi kokouksen klo 12:10 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksyttiin esityslista 

 

4. Talousasiat 

- Sitsien viimeinen maksupäivä ollut eilen (20.1.), seuraavaksi aletaan tarkastaa maksaneita 

- 25 speksilippua maksettu kohdassa 9 

 

5. Juhlat 

- Sitsit tiistaina 27.1. 

• Sitsejä valmistellaan maanantaina alkaen klo 12:30 

• Koristeluryhmä esitteli valmiita ideoitaan 

• Ruokaryhmä esitteli suunnitelmansa, budjetointi hankalaa, joten katsotaan ostosten jälkeen 

• Ruokaryhmä rupee hommiin tiistaina klo 14 

• Keksittiin sitseille superhauskaa lisäohjelmaa 

• Plaseeraus on saatu valmiiksi 

- Kuppala varattu 13.2., järkätään bileet yhdessä Mana ry:n kanssa 

 

6. Työelämä ja alumnit 

- Yhteistyösopimus Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen kanssa on hoidossa 

- Yliopiston alumnipäivä 29.1. on huonoon aikaan hallituslaisille, Sini ja ehkä joku muukin menee 

mahdollisesti paikalle aistimaan tunnelmaa, mutta Kontakti ei järjestä esittelyjä tai muuta vastaavaa 

 

7. Opintoasiat 

- Oppiainekahvit pe 20. helmikuuta U35:ssä, ja Kontakti hoitaa tarjottavaa. Inka ja Siiri tiedottaa asiasta 

tulevaisuudessa. 

- Kun lukupiirejä järjestetään (kuka tahansa), niihin voi etsiä ryhmäläisiä esimerkiksi Kontaktin Facebook-

ryhmässä, mutta opintovastaavat eivät ota vastuulleen kaikkien lukupiirien mainostamista, eikä hallitus 

esittänyt tähän vastalauseita 

 

8. KV ja suhteet 

- Suhde- ja virkistysvastaavien kokous 26.1. Kuppalassa, Tuomas menossa 



 

9. Kulttuuri 

- DocPointin leffa-ekskun 31.1. liput ovat käyneet kaupaksi hyvin 

- E-lomake speksi-ekskusta tulossa, Liisa tiedottaa asiasta 

 

10. Liikunta 

- Kannun säbäturnaus tulossa myöhemmin 

 

11. Tilat 

- Anna kävi Alinan käyttökoulutuksessa ja Tuomas ja Olli kävi Kuppalan vastaavassa 

 

12. Tasa-arvo 

- Riku ja Liina sai edelliseltä tasa-arvovastaavalta, Karoliinalta, briiffiä 

- Kannun yhdenvertaisuussuunnitelma on luettu läpi 

 

13. Ympäristö 

- Ei uutisia 

 

14. Web- ja tiedotusasiat 

- Uuden hallituksen tiedot (ja kuvat) Kontaktin nettisivuille tulossa seuraavan kokouksen jälkeen 

 

15. Muut esille tulevat asiat 

- Riina piti hallituslaisille kyselytuokion Kontakti-lehteä varten. Vastaaminen osoittautui hallituslaisille lähes 

mahdottomaksi tehtäväksi, mutta lopulta kaikki päättyi hyvin 

- Olli tekee iltakoulusta Doodlen, ehkä keilaamaan? 

- Toimintasuunnitelma tehdään ennen seuraavaa kokousta, joka on viikolla 6 

 

16. Posti 

- Hallitus iloitsi Moodin synttärikutsusta, VOOn hyvän joulun toivotuksista ja Q-teatterin esitteestä 

 

17. Seuraavan kokouksen ajankohta 

- Viikolla 6, Olli tekee Doodlen ASAP 

 

18. Kokouksen päättäminen 

- Rekonen päätti kokouksen klo 13:58 


