
Kontakti ry:n hallituksen kokous 11/2015 

 

Aika to 3.9.2015 kello 9:00 

 

Paikka: Beauvoir-sali, Uusi Ylioppilastalo 

 

Läsnä: Olli Rekonen, Anna Holvio, Siiri Nieminen, Inka Laisi (poistui kohdassa 5 / klo 10:00), 

Riku Niemi, Liisa Tatti, Tuomas Hallamaa, Liina Junna (poistui kohdassa 5 / klo 10:00), Sini 

Järnström, Sanna Heinonen (saapui kohdassa 4 / klo 9:08), Elina Hiltunen (saapui kohdassa 5 / klo 

10:15), Sara Koivuranta (saapui kohdassa 5 / klo 10:20) 

  

Esityslista 

  

1. Kokouksen avaaminen 

- Avataan kokous klo 9:03 

  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

  

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista 

  

4. Talousasiat 

- SYY-HY jakaa sponsseja, lomake pitää täyttää 8.9. mennessä  katsotaan, jos keksitään hyvä 

kohde, johon haetaan sponsorointia 

- Annalle kuitteja 

  



5. Juhlat 

- Takana ekat harkkasitsit, tapahtuma hyvin onnistunut, fuksit erittäin hyvin mukana ja niitä tuli 

hyvin paikalle! 

- Kannun suunnistus 3.9.  Anna hakee pisteytystaulukon, paljon populaa tulossa rastille 

- Kontaktin, Manan ja Kehon suunnistus 10.9.  hallituksen rasti kondiksessa, tuutorien vielä 

suunnitteluvaiheessa, mietitään vielä konseptia 

- HYY:n fuksiseikkailu 30.9.  ehdotetaan statuslaisille rastin lokaatiota 

- Kaudenavajaiset 18.9. Kuppalassa  kutsutaan aktiivisesti sosiologian vaihtaritkin messiin, 

teemana Kanaria ja junttiturismi, Tuomas tekee eventin, Liisa johtaa koristelua, keksitään joku kiva 

boolijuoma, syömiseks suolatikkuja 

- PMF alustavasti 6.11., seuraavissa kokouksissa aletaan suunnitella tätä 

- Risteily  Tuomas ottaa haltuunsa, loka-marraskuussa 

- Mökkireissu  jos tuutorit innostuvat järkkäämään, on mahdollista järkätä 

- Pullaperjantai yhdistyy oppiainekahvien kanssa perjantaina 25.9. 

  

6. Työelämä ja alumnit 

- Deloitte feidasi kevään osalta, mutta syksylle näyttäisi onnistuvan. Vaihtoehtojakin on. Pyritään 

viikolle 41. 

- Minimentorointiin varmistunut neljä mentoria, ilmoittautumisia alettu keräämään! 

  

7. Opintoasiat 

- Oppiainekahvit perjantaina 25.9. Klixillä 

- Tiedettä ja kaljaa x3 tulossa loka-marras-joulukuulle 

  

8. Fuksi- ja tuutoriasiat 

- Kaikki kondiksessa, fuksit ovat liittyneet Kontaktin jäseneksi melko aktiivisesti, patistetaan vielä 

liittymään lisää. Fuksit ovat olleet mukavan aktiivisia ja osallistuvia, ja tuutoroinnissa ei ole 

ilmennyt ongelmia 

  



9. KV ja suhteet 

- KV-tuutoreina Elina ja Sara, Sini ilmaisi kiinnostusta järkätä jotain tutustumistapahtumaa 

vaihtareiden ja kv-tuutoreiden kanssa 

- Vaihtoon lähteneen Juhon suhdevastaavuutta hoitaa lähinnä Olli tästä eteenpäin 

  

10. Kulttuuri 

- Syyskuussa R&A, päivämäärä riippuu näytösajoista, Liisalla ja Sinillä langat käsissä 

- Lokakuussa olis suunnitteilla Q-teatterin ”Jälkeenjäävät”, alustavasti 29.10. 

- Marraskuussa Kiasmassa Tottelemattomuuskoulu 

- Myös suunnitteilla loppuvuodeksi ”valomaalausta” 

  

11. Liikunta 

- Ideoidaan joku matalan kynnyksen urheilutapahtuma seuraavaan kokoukseen mennessä 

- Mainostetaan Muurisen Potkua fukseille 

  

12. Tilat 

- Anna ja Riku kävivät syksyn Alina-koulutuksen, ja kokouksessa kerrattiin turvallisuuslinjauksia 

- Anna käy Kannun siivouspäivänä 6.9. Kuppalassa 

  

13. Tasa-arvo 

- Ei uutisia, Kannunparannustoimikunta jatkaa toimintaansa myöhemmin syksyllä 

  

14. Ympäristö 

- Ei uutisia 

  

15. Web- ja tiedotusasiat 



- Ei uutisia, nettisivujen puutteita päivitellään sitä mukaa kun niitä huomataan 

  

16. Muut esille tulevat asiat 

- Nakkeja jäljellä kaksi Tasolle, kaksi Polholle, Kannulle neljä. Kannun nakkiin 

yhteiskuntatieteilijäpäiville menee Tuomas, Sini, Riku ja Liina. 

- PMF-merkit melkein loppu, tilataan lisää 

  

17. Posti 

- Polholta tuli vuosijuhlakutsu 

  

18. Seuraavan kokouksen ajankohta 

- Olli tekee Doodlen 

  

19. Kokouksen päättäminen 

- Päätetään kokous klo 11:37 

 


