
Kontakti ry:n hallituksen kokous 3/17  

Keskiviikkona 22.2. klo 15  

Beauvoir, Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A 

 

Läsnä: Emmi Rantanen, Visa Rantanen (poistui kohdassa 13), Iiro Halonen, Samuel Schroderus 

(poistui kohdassa 11), Essi Tervonen, Katri Kärkkäinen (poistui kohdassa 15), Anna Raeste, Joonas 

Pitkänen, Tuuli Lehtonen, Kirsikka Grön (poistui kohdassa 12), Marianna Heinonen. 

 

1. Kokouksen avaaminen  

Puheenjohtaja Emmi Rantanen avasi kokouksen 15.24 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Todettu kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3. Esityslistan hyväksyminen  

Hyväksytty annetussa muodossa 

 

4. Talousasiat  

Hallituksen jäsenet tarkastelleet taloudenhoitajan tekemää talousarviota omiin vastuunalueisiinsa 

liittyen. 

Laskut Alinan vuokrasta ja PRH:sta toimitettu taloudenhoitajalle. 

Tahlo pitää pian lähettää. Jäsenrekisteriin liittyviä epäselvyyksiä puuttuvista jäsenistä pitää selvittää 

vielä ennen deadlinea. Rekisterissä paljon vanhoja jäseniä, jotka eivät enää ole opiskelijoita. 

 

5. Kulttuuri  

Ekskursio Q-teatteriin. Liput hankittu ja Fb-tapahtuma tehty. 

Poliittisen valokuvan festivaali. Tehdään vapaamuotoinen yhteislähtö joskus vuosijuhlien jälkeen, 

luultavasti 7.4. 

Machines-dokumenttiin yhteislähtö peruuntuu aikataulullisten syiden vuoksi. 

 

6. Liikunta 

Kevään liikuntatapahtumat? Ehdotettu pyöräretkeä, kun on lämpimämpää. Myös kysely jäsenistölle 

siitä, millaisia liikuntatapahtumia ihmiset toivovat. 

 



7. Tilat 

Kontaktin Kannuklusterin ja Kuppalan siivousvuoro viikolla 49.  

 

8. Yhdenvertaisuus 

Kannunparantajien kokouksesta syntyneitä yhdenvertaisuusvastaavien ajatuksia: Kontaktin 

palautelomake häirintälomakkeen tilalle tai rinnalle, jotta saataisiin enemmän palautetta. Lisäksi 

toivotaan, että kaikki hallituksessa kiinnittäisivät enemmän huomiota turvallisemman tilan 

periaatteisiin. Muiden ihmisten parempi huomioon ottaminen ja yleiset käytöstavat nähtiin tärkeäksi 

ja kehittämistä vaativiksi osa-alueiksi. Yhtenä ideana ehdotettu vastuuhenkilöä, joka on 

”merkittynä” esim. liiveillä bileissä. Tähän henkilöön voisi ottaa yhteyttä, kun kokee häirintää. 

 

Tehdään uusi palautelomake nettisivuille ja paremmin näkyville mm. FB:ssä. Palautetta tulisi kerätä 

jäsenistöltä myös muuten, sillä tapahtumien osallistujamäärät olleet pienehköjä: mitä jäsenistö 

haluaa toiminnalta? 

 

Kannatetaan sekä huomioliivien huolellisempaa käyttämistä, että palautelomakkeen tekemistä. 

Liivit tehokkaassa käytössä heti vuosijuhlissa. Varataan 10e budjetista Kontaktin omien 

huomioliivien ostamista varten. 

 

9. Ympäristö  

- 

10. Web- ja tiedotusasiat  

Jäsenrekisterin päivitys: lähestytään sähköpostilla vanhoja jäseniä, jotka aloittaneet opintonsa yli 

viisi vuotta sitten ja pyydetään vahvistamaan, haluaako jäsen jatkaa jäsenyyttä. Odotetaan ennen 

meilin lähettämistä, että saadaan uudet säännöt hyväksytettyä PRH:ssa ja päivitettyä 

ilmoittautumislomake. (ks. myös sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja). 

 

11. Juhlat  

 

Hesarin Approon on saatu Statukselta 15 kpl lippuja Kontaktin yhteislähtöä varten. 

 

Vuosijuhlien tilannekatsaus. Tarvittaisiin vanhempi opiskelija pitämään puhetta. Sponsoreita pitäisi 

saada. Bändi vielä hieman auki. Lipun hintaa pitäisi alkaa miettimään sekä saada fb-tapahtuma ulos. 



Hinta todennäköisesti samaa luokkaa kuin edellisvuonna. Koristeiden, puhujalahjojen yms. 

hankkiminen ajankohtaista piakkoin. 

 

12. Kontakti-lehden kuulumiset (Siirretty käsittelyä kohdasta 15, jotta Kontakti-lehden 

päätoimittaja ehtii ajoissa pois kokouksesta). 

 

Kontakti-lehdestä tulossa paperinen versio keväällä, aikataulu vielä epäselvä. Juttuja tullut jonkin 

verran mutta lisää vielä tarvitaan. Uusi Konstruktio-lehti korvaa myöhemmin Kontakti-lehden tai 

Kontakti-lehti on jonkinlainen osa Konstruktiota. Kontakti jatkanee itsenäisesti verkkoversiona. 

Konstruktio-lehteä puuhaavat ainejärjestöjen lehtien päätoimittajat. 

 

13. Työelämä ja alumnit  

Helsingin Sanomat –excu 13.3. klo 13  

Vahvuudet haltuun -tapahtuma 4.4. 

THL-excu suunnitelmissa viikolla 14 tai 15 

Alumneja kertomaan työelämästä huhtikuun loppupuolella ns. ”Uratarina”-iltaan, tod. näk. viikolla  

16 tai 17. YKA:an laitetaan kyselyä sosiologikontakteista. 

 

14. Opintoasiat 

Tiedettä ja kaljaa-puhuja etsinnässä. Tapahtuma luultavasti huhtikuun lopulla. 

Opintovastaavat puhuneet professori Armisen kanssa opintojen kehittämispäivästä, joka saattaisi 

tulla toukokuussa. 

 

15. KV ja Suhteet  

HVK-sitsien edustus. Ainakin Marianna, Essi, Iiro ja Minni (?) 

Kannun nakit selvitetty ja varattu Kontaktille oma nakkivuoro. 

 

16. Muut esille tulevat asiat 

Esityslistoihin hyvinvointi-osio? Tällä hetkellä ei vastaavan mielestä tarvetta. 

Slackin käyttö ollut hyvä ajatus, pyritään vielä kehittämään sen käyttöä. 

 

17. Posti  

Ei postia. 

 



18. Seuraavan kokouksen ajankohta  

Maaliskuun alussa, doodlataan aika. 

 

19. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.07. 

 


