
Kontakti ry:n hallituksen kokous 3/2015 

Aika: 5.2.2015, klo 17 

Paikka: Beauvoir-sali, Uusi ylioppilastalo (Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki) 

Läsnä: Olli Rekonen, Anna Holvio, Riku Niemi, Inka Laisi, Liina Junna (poistui 18:16), Sini Järnström (poistui 

19:13), Tuomas Hallamaa, Kasper Kotisaari (poistui 17:49), Sanna Heinonen (saapui 18:26) 

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

- Rekonen avasi kokouksen klo 17:21 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Ollaan 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään 

 

4. Talousasiat 

- Kaikki on maksettu asianomaisille sitseiltä, Tuomas antaa vielä pari kuittia omista ruokaostoksistaan 

- Speksiliput on myyty loppuun, 12.2. on maksamisen deadline 

- Unohdetuista ekskusta ei makseta hyvitystä ekskun unohtaneelle nyt eikä jatkossa 

- Anna muistutti tapahtumien järjestäjiä siitä, että kaikki e-lomake-ilmoittautumiset maksullisiin 

tapahtumiin ovat aina sitovia, ja ilmoittautumisen jälkeen maksamatta jättäminen ei ole enää vaihtoehto, ja 

tätä käytäntöä noudatetaan jatkossakin 

- Sosiologipäivien saunaillasta on Habitus maksanut osansa saunan vuokrasta 

 

5. Juhlat 

- Kasper esitteli suunnitelmansa juhlista, jotka olisivat 26. maaliskuuta Kuppalassa (jos saadaan Kuppala 

varattua), joihin on myös esiintyjiä mielessä, ja Kasper pystyttää toimikunnan bileitä varten, toimikunnassa 

myös hallituslaisia mukana 

- Yhteiset Paskiainen-bileet Manan kanssa Kuppalassa 13. helmikuuta, Kontakti hoitaa koristelun ja Liina 

leipoo teeman mukaisia yllätysnaposteltavia 

- Hallitus antoi aplodit Tuomakselle nopeasta toiminnasta Hesarin appro-lippujen (25 kpl) hankinnassa, liput 

tulevat myyntiin myöhemmin, ilmoittautuminen e-lomakkeella 

- Hallituksen välinen konferenssi on 25. helmikuuta, paikalle Kontaktista ainakin Tuomas, Juho, Anna ja 

Liina, viides paikka vielä vähän avoinna 

- Vuosijuhlia varten Inkalla ehdotus esiintyjistä, palataan asiaan myöhemmin 

 

6. Työelämä ja alumnit 

- Yhteistyösopimus Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen kanssa, sopimus hoidossa 

- Ekskukyselyä tulossa siitä, minkälaiset työelämäekskut jengiä kiinnostaisi 

- Sini on ollut yhteydessä sosiologien alumnijärjestöön ja hakenut jäsenyyttä, yhteydenpitoon alumnien 

kanssa siis panostettu 

 

7. Opintoasiat 

- Tiedettä ja kaljaa -tapahtumaa yritetään aktivoida, enemmän vuorovaikutuksellista ajatushautomoa kehiin 

ja vähemmän luentoa siitä, missä alumni on töissä, 

- Oppiainekahvit 27. helmikuuta Klixissä, kohotetaan muutama teema siitä palautteesta, mitä 



opintovastaavat ovat opiskelijoilta saaneet, Facebook-eventiä yritetään saada näkyvämmäksi 

- Kannun opintotoimikunnan kokouksesta terveisiä 

 

8. KV ja suhteet 

- Ei hirveesti mitään uutta, Sini bondaili sitseillä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa ja laittanut 

Facebookissa kv-opiskelijoiden ryhmään infoa Paskiais-bileistä 

 

9. Kulttuuri 

- Speksi-ekskuun 25 ilmottautunutta eli täysi tupa, kiva kun kontaktilaiset osallistuu aktiivisesti tapahtumiin! 

- Terveisiä kulttuurivastaavien tapaamisesta, Kannu ei ole järjestämässä paljoakaan kulttuuritapahtumia, 

mutta kulttuuritoimikuntia pyritään pystyttämään hallitusten ulkopuolisista ihmisistä, ja tällä toimikunnalla 

järjestettäisiin Valtsikalaisten festari alkusyksystä 

 

10. Liikunta 

- Juho häärää sählyturnauksen parissa 

 

11. Tilat 

- Olli kävi tilankäyttäjien kokouksessa, jossa sovittiin Uuden ja Kuppalan siivousvuoroista ainejärjestöjen 

kesken, Kontakti siivoaa Uuden yo-talon kannuklusterin viikolla 50 ja Kuppalan viikolla 45 

 

12. Tasa-arvo 

- Kaikki kunnossa, ei uutisia 

 

13. Ympäristö 

- Tuomas kirjoitti uudistuneen ympäristösuunnitelman, hallitus hyväksyy suunnitelman kehuin 

- Kirpputoria suunnitellaan keväämmälle, kun sen voisi järjestää ulkona, ehdotettiin myös siivouspäivään 

osallistumista, ja tähän tartutaan! Sekin luvassa keväällä 

 

14. Web- ja tiedotusasiat 

- Uuden hallituksen tiedot ja kuvat laitetaan vihdoin Kontaktin nettisivuille 

 

15. Muut esille tulevat asiat 

- Sairastapausten ja ja poissaolijoiden takia kaavailtu keilailu siirrettiin, ja hallitus menee syömään ja kaljalle 

- Toimintasuunnitelman osia esiteltiin, Olli oikolukee luonnoksen ja laittaa hallituslaisille lopullisen version 

vielä luettavaksi 

- Vuosikokouksen ajankohdasta keskusteltiin, järjestetään helmikuun lopussa 

 

16. Posti 

- Ei postia 

 

17. Seuraavan kokouksen ajankohta 

- Viikolla 8, Olli tekee Doodlen ASAP 

-kontakti-aktiivi - Kontakti ry:n aktiivilista? 

 

18. Kokouksen päättäminen 

- Rekonen päätti kokouksen klo 19:17 

 


