
Pöytäkirja 9/2014 

Kontakti ry:n hallituksen kokous 

 

Aika: 24.9., klo 12.00, Kaisa-kirjasto 

Paikka: Kaisa-kirjasto, huone 5005 

 

Läsnä: Niina Sarén, Juuso Tommola, Uura-Liina Kouvonen (saapui 12.09), Reetta Mikkola, 

Karoliina Eronen, Lydia Bodganoff, Johanna Joensuu, Joona Lindeman, Olli Rekonen (saapui 

12.10), Anna Holvio (saapui 12.14), Mona Lisa Roininen (saapui 12.14, poistui 13.00), Outi 

Kuitunen (saapui 12.15) 

  

1. Kokouksen avaaminen 

- Avattu 12.03 

  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Ollaan ollaan 

  

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Kyllä hyväksytään 

  

4. Opintoasiat 

- Tenttiakvaario ei vielä ihan pelitä - vastuuhenkilö virkavapaalla, lisää tenttejä tulossa loka-

marraskuussa. 

- Mustala kertoi että vanhan tutkintosuunnitelman tenttejä tulossa akvaarioon. 

- Ahdistus tutkintouudistuksesta vähentynyt kollektiivisesti. 

- Marras-joulukuulle viiniä ja valitusta (opintoasioista) -ilta tulossa, koko valtsikalle. 

- Harjoitteluapurahakannanotto lähtenyt tiedekunnalle - toivotaan muutosta apuraha-

arpajaisiin. 

- TUPARIT tulossa koko U 35:lle!!! (lokakuussa?) 

- Palautetta tullut maisterivaiheen tutkintouudistuksen huonosta tiedotuksesta, huomioidaan 

jatkossa opintoasioista tiedottaessa . 

  

5. Westermarck-edustajat ja asiaa sosiologipäivistä 

- Sosiologipäivät tulossa HELSINGISSÄ 5.-6.3. (to-pe). 

- Järjestetään opiskelijaohjelmaa ja majoitustiloja yhdessä WOPilaisten kanssa. 

- Majoitusjärjestelyjen pohdintaa: liikuntasali/hostelli/yliopiston tiloja? 

- Pitää selvittää ohjelman hinta-arvio. 

  

6. Talousasiat 

- Juuso maksaa leffaekskunsa pian. 

  

7. Työelämä ja alumnit 

- Palautetta tullut, että lisää ekskuja, ja niitähän tulee!  

- Tulossa Kontaktin ja Stigman eksku Maahanmuuttovirastoon (wuhuu), päivä varmistuu. 

- Toinen eksku sen jälkeen, kysellään fb-ryhmässä mihin halutaan, pohdittu esimerkiksi 

SETA:a.  



8. Juhlat 

- Pullaperjantai 26.9. klo 15, tehdään eventti ja laitetaan listalle mailia, perjantaina hallitus 

leipomaan ja SITTEN AVATAAN SYNNÄRI! 

- Risteily - 22h risteily marraskuussa kiikarissa, Olli selvittää tällä viikolla. 

  

9. KV ja suhteet 

- Vaihto-opiskeluilta Stigman kanssa 15.10., sinne kysellään kiinnostuneita kontaktilaisia 

kertomaan vaihtokokemuksia. 

  

10. Kulttuuri 

- KOM-teatteri Vallankumous-näytelmä pe 31.10., sinne tulevat liput myyntiin lokakuussa, 

maksaa 16e per henkilö, Kontakti sponssaa eurolla. 

- Eksku Edvard Munch -näyttelyyn, järkätään n. marraskussa. 

- Rakkautta ja Anarkiassa 7 tyyppiä, kivaa oli, sattui harmillisesti fuksisitsien päälle 

(tiedotusongelmia). 

  

11. Liikunta  

- Muurisen Potkun äijät olivat todella pettyneitä siihen, että tuki otettiin heiltä pois. Tämän 

hetken ringistä ilmeisesti vähintään puolet kontaktilaisia. Keskustelua tuen mahdollisesta 

palauttamisesta, toiminnan pitäisi olla avoimempaa ja antaa enemmän isommalle osalle 

kontaktilaisia jotta olisi perusteltua tukea. Nyt paljon huhuja ja suusta suuhun -tietoa. 

Kutsutaan Muurisen Potku seuraavaan kokoukseen keskustelemaan asiasta. 

- Kiipeily- ja joogaekskun hintoja on tiedusteltu. Tällä hetkellä hinnaksi tulisi n. 20-

25€/osallistuja ilmajoogalle, kiipeily alle 10 € 

- Mietitään yhteistyötä Stigman kanssa. 

- Reetta pääsi harjoitteluun (jee) joten urheilutapahtumien järjestämiseen jää vähän 

vähemmän aikaa. 

  

12. Web- ja tiedotusasiat 

- Jäsenrekisteriuudistukseen liittyen e-lomake Kontaktiin liittymiseen on julkaisuvalmiina. 

- Keskustellaan miten selvitetään, kuka on HYY:n jäsen ja kuka ei (tätä tietoa tarvitaan 

vuosittain HYY:n tuki-hakua varten), mietitään tarvitseeko säätöjä muuttaa. 

- Pohditaan seuraavassa kokouksessa lisää (aika loppuu). 

  

13. Tilat 

- Kannun tilakokouksen (9.9) käydyt asiat: äänestyksessä on päätetty, että Kannu panostaa 

rahallisesti Kuppalan äänentoistoon eikä sohviin. Ehdotettu, että jokaisella ainejärjestöllä olisi 

äänentoistovastaava. Päädytään puhumaan turvaliiveistä… 

- Synnärin tilanne: kokous kaikkien ainejärjestöjen kesken 29.9. klo 19, Outi selvittää onko 

kaikille avoin ja tiedottaa, jos ihmisiä kiinnostaa tulla. Toimitetaan lista hallituslaisista vaksille 

ja sen perusteella Outi saa avaimen tilaan. 

- Kontaktin Uuden siivousvuoro viikolla 49 - siivotaan pikkujoulujen jälkeen. 

- Kuppalan siivous 24.9., tämän jälkeen yritetään siivota joka toinen viikko kunnolla. 

  

14. Tasa-arvo  

-Muistetaan kirjoittaa tapahtumankuvauksiin jos tila on esteellinen, muistetaan käyttää 



sähköpostilistaa. 

  

15. Ympäristö 

- Dokkari-iltoja kehitteillä (ehkä), kyselty muilta. 

  

16. Muut esille tulevat asiat 

- Haalarimerkkikilpailuun osallistuminen, Maki-merkillä osallistutaan, mahdollisuus voittaa 

100e! 

- Lehtikokouksessa paljon innostuneita (myös fukseja, jee); seuraava lehti teemalla Ruoka ja 

Raha. 

  

16. Posti 

- Kutsuja Stydiltä ja Fokukselta vujuille. 

  

17. Seuraavan kokouksen ajankohta 

- Ke 8.10. klo 18-20. 

  

18. Kokouksen päättäminen 

- Päätetään kokous 13.56. 


