
Kontakti ry:n hallituksen kokous 4/2015 

Aika: 19.2.2015 klo 17 

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

 

Läsnä: Olli Rekonen, Anna Holvio, Inka Laisi, Sanna Heinonen (poistui 18:48), Siiri Nieminen, Juho Peltonen 

(poistui 18:40), Tuomas Hallamaa, Riku Niemi, Sini Järnström, Liisa Tatti, Joonas Hihnala (poistui 17:43), 

Constantin Saramo (poistui 17:23) 

 

Esityslista 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 - Rekonen avasi kokouksen klo 17:00 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 - Kokous on laillinen ja päätösvaltainen 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

 - Hyväksytään 

 

4. Talousasiat 

- Speksilippujen maksut on saatu lipun ostaneilta 

- 25+1 approlippua (300 euroa) kohdassa 5 on hankittu ja maksettu 

 

5. Juhlat 

 

- Habituksen kanssa järjestettävät Sosiologipäivien Kuppala-bileet 4.3. 

• Pyritään molemmat hallitukset osallistumaan mahdollisimman suurilla porukoilla 

• Tuomas tekee FB-eventin 

• Brainstormataan mahdollisesta ohjelmasta 

 

- Hesarin appro to 16.4. 

• 18 ilmoittautunutta tähän mennessä, Tuomas mainostaa vielä tapahtumaa lisää 

 

- HVK-sitsit ke 25.2. 

• Hallituslaiset heittelivät ideoita teemasta, Liisa ihmemaassa? Meillä olis jo Liisa! Liisa ihmemaassa sai 

laajaa kannatusta 

 

- Vuosijuhlat 2.4. 

• Kaksi tarjousta tullut keittiönakista, Fuksitoimikunnalta ja Tasolta, päädytään Tasoon paremmin sopivan 

vastanakin vuoksi 

• Olli hoitaa työntekijät vujuille, napsahtelevia nakkeja muille ainejärjestöille luvassa 

• Ennakkoaskarteluun otetaan mielellään apua hallituksen ulkopuolisiltakin, laitetaan vielä kyselyä pystyyn, 

Siirillä jo potentiaalisia mielessä 

• Olli tekee FB-eventin pöytäjuhlalle ja Tuomas jatkoille 

• Anna tekee e-lomakkeen ja aloittelee budjetointia 

• Inka hoitaa bändiasiaa 

• Riku, Sini ja Olli tulee päivällä auttamaan ruokajutuissa 

• Sanna ja Liisa ilmoittautui koristeluun 



• Jokainen laittaa sponsorihakemuksia ja juhlapuhujakutsuja menemään 

• Inka, Riku ja Tuomas ideoi laululärpäkettä 

• Järjestetään sillis pitkäperjantain aamuna! 

 

 6. Työelämä ja alumnit 

- Yhteistyösopimus Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen kanssa tuli allekirjoitettuna postissa, Anna otti 

haltuihinsa 

- VOO on ehdottanut yhteisekskua maaliskuussa, lähdetään mukaan, kohteista lisätietoa luvassa 

lähitulevaisuudessa 

- Huhtikuussa yhteiseksku Kehon, Manan ja VOOn kanssa ulkoministeriöön 

- Sini ja Liina olivat alumnineuvoston kokouksessa, jossa neuvosto valitsi uuden hallituksen, ja liittyivät 

myös itse jäseniksi 

 

 7. Opintoasiat 

- Oppiainekahvit 27.2., muutama hallituslainen ryhtyy aamulla valmistelemaan tarjoiluja, toivotaan suurta 

osallistujamäärää! 

 

 8. KV ja suhteet 

- Kansainvälisiä opiskelijoita oli hyvin Paskiainen-bileissä! Success! 

 

 9. Kulttuuri 

- Leffailtaa seuraavana suunnitelmissa, ei vielä ajankohdasta suunnitelmia 

- Perinteisestä kevätretkestä aloitettiin alustavat keskustelut, mutta siitäkään ei vielä mitään päätöksiä 

tehty 

 

 10. Liikunta 

- Säbäturnaus Viikissä 15.3., Juho pistää alustavan ilmoittautumisen pystyyn 

 

 11. Tilat 

 - Tilat kunnossa 

 

 12. Tasa-arvo 

 - Ei uutisia 

 

 13. Ympäristö 

- Kuppalan kierrätysmahdollisuuksiin ollaan pettyneitä, mutta asialle on aiemminkin yritetty tehdä jotain, ja 

vähän vähissä on keinot 

 

 14. Web- ja tiedotusasiat 

- Ei uutisia, ja Liina ei paikalla 

 

 15. Muut esille tulevat asiat 

- Kannustettiin kaikkia hallituslaisia ottamaan nakkia sosiologipäiville, myös hallituksen ulkopuoliset hyvin 

tervetulleita nakkeilemaan! 

- Sääntömääräinen kevätkokous torstaina 26.2. kello 12 Beauvoirissa 

- Jäsenrekisterikuvioiden uusiminen tämän vuoden tavoitteeksi - Riku ja Anna hoitaa 

 

 16. Posti 



 - Postissa tuli vujukutsut VOOsta ja Lapin yliopiston politiikkatieteiden ja sosiologian opiskelijoilta sekä pari 

esitettä ja kohdassa 6 mainittu yhteistyösopimus 

 

 17. Seuraavan kokouksen ajankohta 

- Viikolla 10, Olli tekee Doodlen ASAP 

 

 18. Kokouksen päättäminen 

- Rekonen päätti kokouksen klo 19:20 

 

-- 

kontakti-aktiivi - Kontakti ry:n aktiivilista 


