
Pöytäkirja 13/2014 
Kontakti ry:n hallituksen kokous 

 

Aika: 17.11.2014, klo 17.00 

Paikka: Thirsty Scholar (Fabianinkatu 37, Helsinki) 

 

Läsnä: Niina Sarén, Karoliina Eronen (poistui 19.00), Uura-Liina Kouvonen (poistui 17.37), 

Reetta Mikkola, Joonas Hihnala (poistui 18.14), Olli Rekonen, Outi Kuitunen, Anna Holvio, 

Riikka Tähkävuori (poistui 18.14), Inka Laisi (poistui 18.13), Lydia Bogdanoff, Reetta Väätäjä 

(poistui 17.34), Tuomas Hallamaa (poistui 18.13), Juuso Tommola (saapuu 17.09) 

 

 1. Kokouksen avaaminen 

- 17.07 

 

 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Ollaan 

 

 3. Esityslistan hyväksyminen 

- Lisätään esittelykierros kohdaksi 5. 

 

 4. Kontaktin WOP-edustajan valinta 

- Uura ja Reetta kertovat Westermarck-seurasta ja WOPista. Joonas Hihnala valitaan WOP-

edustajaksi, varaedustajaksi valitaan Uura-Liina Kouvonen. Pistetään pystyyn WOP-

toimikunta joka auttaa Sosiologipäivien järkkäilyssä, monia kiinnostaa, Joonas ja Uura 

hoitavat. 

 

 5. Esittelykierros 

- Fuksit esittäytyvät ja hallitus kertoilee pesteistään ja vuodestaan. 

 

 6. Talousasiat 

- Haalarimerkkimyyntituloja puuttuu vielä tililtä, muuten kaikki kunnossa. 

- Budjetoidaan pikkujouluihin 100 euroa tarjoiluihin ja 20 euroa koristeluihin kohdassa 9. 

 

 7. Opintoasiat 

- Opintotoimikunnan kokous tiistaina 25.11. 

- Johtosääntöuudistus on palautettu jatkovalmisteluun, koska VASTARINTA! Vetoomukseen 

kerätään opiskelijoiden ja henkilökunnan allekirjoituksia, tsekatkaa sähköpostilista! 

 

 8. Työelämä ja alumnit 

- Sitraan ei päästä ekskulle, Kepaan on järjestymässä loppuvuodelle. 

 

 9. Juhlat 

- Pikkujouluihin ajetaan jotain sukupuolineutraalimpaa lahjojenjakajaa: tonttua tai 

joulumuoripukkia? Joulupukkigate on avattu… 

- Saunailtaan voisi vielä tulla lisää osallistujia. Kontakti hankkii jotain purtavaa, mainostetaan 

vielä lisää ja selvennetään saunaprotokollaa (naisten ja miesten vuorot ja sekavuoro). 



 

 10. KV ja suhteet 

- Vaihtareille on promottu tapahtumista, ainakin yritetty. 

 

 11. Kulttuuri 

- Leffailta on ollut suunnitteilla, mutta Weberiä ei ole vapaana. Jotain muuta ilmaista tilalle, 

kuten museoon. DocPointiin voisi mennä vuodenvaihteen jälkeen. 

 

 12. Liikunta 

- Nada 

 

 13. Web- ja tiedotusasiat 

- Kontaktilla on Instagram-tili, 29 seuraajaa, wuhuu! 

- Kontaktilla on myös oma jäsenrekisterilomake, mutta ilmoittautuminen menee vielä 

toistaiseksi Kannun kautta. Jäsenrekisteriä pitäisi vähän siistiä, seuraavalle sihteerille 

pohdittavaa. 

- Varjo-opinto-opasta on vähän päivitetty uusien kurssien mukaan ja vielä pitäisi päivittää. 

 

 14. Tilat 

- U35 avajaiset keskiviikkona 19.11. 

- Rikkinäinen kahvinkeitin pitäisi viedä pois, kahvinkeittimen raadosta on jätetty ”kohtelias” 

nimetön uhkailuviesti. 

 

 15. Tasa-arvo 

- Karoliina poistui jo. 

 

 16. Ympäristö 

- Vegaanibrunssi ensi viikon lauantaina 29.11. 

 

 17. Muut esille tulevat asiat 

- Vinkki: ensi vuodelle voisi olla fuksivastaava hallituksessa. 

- Niina koordinoi toimintakertomushomman. 

- Kontakti on osallistunut HYY:n haalarimerkkikilpailuun, mutta tulosta ei ole vielä julkaistu. 

- Outi doodlettaa ajan vallanvaihtokaronkalle. 

 

 18. Posti 

- KTTO:n vujukutsu 

 

 19. Seuraavan kokouksen ajankohta 

- Seuraava hallitus… 

 

 20. Kokouksen päättäminen 

- 19.28 


