
Pöytäkirja 10/2014 
Kontakti ry:n hallituksen kokous 

 

Aika: 8.10.2014 kello 18.00 

Paikka: Kaisa-talo, ryhmätyötila 5005 

 

Läsnä: Niina Sarén, Laura Luoto, Juuso Tommola, Olli Rekonen, Reetta Mikkola, Karoliina 

Eronen, Anna Holvio, Lydia Bogdanoff (saapui 18.56), Juho Peltonen (saapui 18.56), Inka 

Lähteenaro (saapui 18.56) 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- 18.03 

  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Ollaan 

  

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Siirretään Urheilu kohdaksi 9 

  

4. Kannun tervehdys, Laura Luoto 

- Järjestökummimme on käymässä. Kannulla on paljon asiaa varsinkin 

johtosääntöluonnokseen liittyen: ensi perjantaina Kannari-Pannari, tarjolla pannukakkua ja 

henkilökuntaa kertomassa näkökulmiaan, tavoitteena myös tehdä opiskelijaystävällinen ja 

helpommin luettava versio. Tasa-arvopuolella aletaan ottaa alkoholittomat tapahtumissa 

paremmin huomioon, edarivaalipaneeli 28.10., valtsikan suuri työelämäpäivä 27.1.2015, 

kuulostaa hyvältä. 

 

5. Talousasiat 

- Ei ole 

  

6. Opintoasiat 

- Opintotoimikunta kokoustaa tiedekunnan opintotoimiston tyyppien kanssa 10.10. 

- TVT-kursseille on käynyt jotain eikä mitään kuulu, Niina ehdottaa tulenpalavaa kannanottoa 

- Ei ole kuulunut myöskään oppiaineen tupareista, Juuso yrittää laittaa viestiä 

  

7. Työelämä ja alumnit 

- Maahanmuuttoviraston eksku melkein täynnä 

- SETA:an oltu yhteydessä, mutta eksku maksaisi, mietitään ennemmin jotain muuta järjestöä, 

kuten Kepa, tai jotain muuta, esim. CMI, Sitra tai THL 

 

/Lydia, Juho ja Inka saapuvat/ 

  

8. Juhlat 

- Risteily melkein täynnä ja hyvällä mallilla 

- PMF saanut puolessa tunnissa yi 40 ilmoittautumista, huhuh 

- Sitseistä on tullut paljon kuumottelua. Arvotaan pitkään Alinan ja Sivistyksen sekä sopivien 



päivien välillä, mutta hallituksen rahkeet eivät lopulta vaan riitä sitsien järkkäämiseen. 

Saunailta Sivistyksellä saa kuitenkin kaikkien paikallaolijoiden kannatuksen, aikana lokakuun 

loppu riippuen siitä, miten vuoroja on. Olli käy tiedottamassa Facebookin puolelle 

sitsitilanteettomuudesta. 

 

 

9. Liikunta 

- FC Muurisen potkulta on aiemmin päätetty poistaa tuki, siitä on tullut palautetta. Nyt on 

edustajia paikalla. Kerrataan jo aiemmin puhutut asiat. Juho pitää puheenvuoron: hallituksella 

on ehkä ollut väärä käsitys joukkueesta, valtaosa on tänä syksynä ollut kontaktilaisia, on 

yhteisöllistä toimintaa eikä kenenkään pelitaitoja katsota pahalla. Pointtina tuen 

poistamisessa on ollut paljon tiedotuksen puuttuminen, Niina ehdottaa joukkueelle 

kontaktihenkilöä Kontaktin suuntaan, Juhosta tehdään Muurisen potku -vastaava ja 

toiminnasta yritetään tehdä vielä helpommin lähestyttävää. Näin ollen tuki palautetaan, 

joukkue on kuulemma menestynytkin kivasti. 

- Kiipeilyeksku tulossa. 

  

10. KV ja suhteet 

- Johanna ei paikalla, mutta joka tapauksessa vaihtoilta tulossa, neljä kontaktilaista siellä 

puhumassa. 

  

11. Kulttuuri 

- KOM-teatteri-eksku tulossa. 

 

12. Tilat 

- Niina ja Juuso olleet paikalla Synnärin tilakokouksessa. Tila on kaikille valtsikalaisille avoin, 

periaatteessa ei ole varauksia. Ainejärjestöt saavat pitää kohdennettua toimintaa 

(pullaperjantai), mutta ovat kaikille muillekin avoimia. R.I.P. kahvinkeitin, uusi hankitaan 

Kannun kautta. 

  

13. Web- ja tiedotusasiat 

- Jäsenrekisteriasioiden pyörittelyä 

 

14. Tasa-arvo  

- PMF on toiminut oppikirjamaisesti: mainoksessa esteellisyysmaininta, tulossa pian 

englanniksi ja sähköpostilistalle 

  

15. Ympäristö 

- Ei ilmoitettavaa 

  

16. Muut esille tulevat asiat 

- Oluelle  

 

17. Posti 

- Kehitys-lehti 

  



18. Seuraavan kokouksen ajankohta 

- Niina tekee Doodlen parin viikon päähän 

  

19. Kokouksen päättäminen 

- 19.44 


