
Kontakti ry:n hallituksen kokous 10/2015 

Aika: perjantai 21. elokuuta klo 12 

Paikka: Kaisaniemen puisto 

Läsnä: Olli Rekonen, Inka Laisi, Riku Niemi, Tuomas Hallamaa, Liina Junna, Sini Järnström, 

Riikka Tähkävuori (poistui kohdassa 5 klo 13:15) 

  

Esityslista 

  

1.     Kokouksen avaaminen 
- Avataan kokous klo 12:13 

  

 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen 

  

 3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista 

  

 4. Talousasiat 

- Käsiteltiin Sivistyksen sitsien hintaa, päädyttiin viiteen euroon. Vain kaksi ruokalajia (pääruoka ja jälkkäri) 
tulossa, ja tämä laskee hintaa. 

  

 5. Juhlat 

- Harjoitussitsit sivistyksellä torstaina 27.8. klo 20 

·      Pyydetään fukseja tulemaan paikalle 19:30 

·      Orientaatiotiistaina tuutorit kertovat fukseilleen tarkemmin sitseistä ja ottavat vastaan sitovat 
ilmoittautumiset ja keräävät erityisruokavaliot, Riku kokoaa tiedot yhteen 

·      Tuutori Riikka Tähkävuori toimii laulunjohtajana ja pitää ensipuheen kertoen sitseistä 

·      Olli tekee FB-eventin, ja sitä mainostetaan FB-fuksiryhmässä jo ennen orientaatioviikkoa 

·      Liina tekee piirakat, Inka salaatin ja Siiri muffinsit, kaikki torstaina heitä auttamaan pääsevät menevät 
auttamaan! 



·      Kaikki, jotka pääsee (sekä tuutorit että hallitus), tulee kuudeksi Sivistykselle 

·      Laulukirjoja myydään sitseillä 

  

- Fuksiaiset feat. Mana ja Keho 10.9. 

·      Amazing Race -konseptilla mennään, tarkempi teemailu tuutoreilla vielä mietinnän alla 

·      Hallitus tulee pitämään yhden rastin, ja tuutorit pitävät toisen rastin (yhteensä alustavasti siis kuusi rastia 
tulossa, 2 per järjestö) 

·      Tuutorit päävastuussa, tuutorit pitävät Manan ja Kehon tuutorien kanssa yhteyttä ja sopivat tapahtuman 
kulun ja aikataulun 

- Sekä Kannun suunnistuksessa 3.9. ja että HYYn fuksiseikkailussa 30.9. yhteisrasti Statuksen kanssa 

  

 6. Työelämä ja alumnit 

- Mentorointiohjelman suunnittelu hyvällä mallilla, seuraavassa kokouksessa tästä lisää 

- Kaksi ekskua alustavasti suunnitteilla syksylle 

  

 7. Opintoasiat 

- Syksylle suunnitteilla oppiainekahvit sekä Tiedettä ja kaljaa 

  

 8. KV ja suhteet 

- Ei uutta 

  

 9. Kulttuuri 

- Ei uutta 

  

 10. Liikunta 

- Juho lähtenyt vaihtoon, Olli ottaa vastuun tästä 

  



 11. Tilat 

- Anna ja Riku menossa Alinan lisäkoulutukseen 26.8. 

  

 12. Tasa-arvo 

- Ei uutisia 

  

 13. Ympäristö 

- Ei uutisia 

  

 14. Web- ja tiedotusasiat 

- Jäsenrekisteriasiat kunnossa, ja jäseneksi liittyminen käydään tuutorien ja uusien fuksien kesken läpi 
orientaatioviikolla 

  

 15. Muut esille tulevat asiat 

- Ei muita asioita 

  

 16. Posti 

- Kehitys-lehti ja pari mainosta 

  

 17. Seuraavan kokouksen ajankohta 

- Orientaatioviikon jälkeen, Olli tekee Doodlen 

  

 18. Kokouksen päättäminen 

- Päätetään kokous klo 13:28 

 


