
Pöytäkirja 8/2014 

Kontakti ry:n hallituksen kokous 

 

Aika: 28.8.2014 klo 16.00 

Paikka: Uusi Ylioppilastalo, Mannerheimintie 5, Helsinki 

 

Läsnä: Niina Sarén, Outi Kuitunen, Johanna Joensuu, Olli Rekonen, Reetta Mikkola, Juuso 

Tommola, Lydia Bogdanoff (saapui 16.15, lähti 17.32), Anna Holvio (saapui 16.50) 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Kokous avataan 16.12 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään. 

 

4. Talousasiat 

- POP Pankilta on tulossa mainos lehteen, ehkä sponssi 2015 vujuille. 

 

5. Opintoasiat 

- 2.9. on laitoksen opintojenkehittämispäivä, Juuso menee edustamaan. 

- Oppiaineen tuparit ovat tulossa jossain vaiheessa. 

- Opintouudistus-FAQ on suunnitteilla. 

 

6. Työelämä ja alumnit 

- Minimentorointi etenee, viisi ryhmää on muodostettu! 

- Tulossa on sosiologian alumnit 10 vuotta -pöytäjuhla. 

 

7. Juhlat 

- Kontaktin, Manan ja Kehon upeat fuksiaiset järjestetään 8.9. 

- Kaudenavajaisia vietetään 11.9. kello 19, teemaksi valikoituu foliohattuinen meno. 

- Lokakuussa yritetään järkätä sitsejä jonkun toisen järjestön kanssa, mitä ei-

keskustakampuslaisempi ja esoteerisempi, sen houkuttelevampi… 

- Paskan musan festarit ovat yhä ohjelmassa 8.11. 

- Risteillään taas loka-marraskuussa. 

 

8. KV ja suhteet 

- Kunhan muistutellaan vaihtareiden kutsumisesta tapahtumiin. Ovat nimittäin tervetulleita! 

 

9. Kulttuuri 

- Rakkautta ja anarkiaa -eksku järjestetään, ei vielä sen tarkempia suunnitelmia. 

- Lähdetään 31.10. katsomaan KOM-teatteriin Vallankumousta. 

 



10. Liikunta 

- Facebook-kyselyllä voisi selvitellä, mitä lajeja kontaktilaiset haluavat kokeilla. 

 

11. Tilat 

- Synnäri on jo kalustettuna, virallisesta avajaispäivästä ei vielä ole tietoa. Avajaiskahvit ovat 

silloin luvassa! 

 

12. Tasa-arvo 

- Paljon kehitettävää globaalisti #ahdistaa 

 

13. Ympäristö 

- Aurinko paistaa ja seudun ilmanlaatu vaikuttaa hyvältä, jäämme seuraamaan tilannetta. 

 

14. Web ja tiedotus 

- Palautelomake palautellaan ihmisten mieliin ja täsmämarkkinoidaan fukseille. 

- Kontaktin käyttölupia selviteltiin mutta vastausta ei kuulunut ja into loppui. Sitten palataan 

kun tarvetta tulee. 

 

15. Muut asiat 

- Jäsenrekisterin hallinta siirtyy Kannulta Kontaktille. Anna kävi Kannun 

jäsenrekisterituokiossa: vähän hommaa kaikilla järjestöillä rekisterien selvittelemisessä, 

mutta Kontaktin tilanne ei suinkaan ole huonoin! 

 

16. Posti 

- Kontakti-lehden laskut, veroilmoitus, teatterimainoksia. 

 

17. Seuraavan kokouksen ajankohta 

- Jää sopimatta, kun seuraava varaaja tulee ahdistelemaan Beauvoirista pois. 

 

18. Kokouksen päättäminen 

- Päätetään 18.04 


