
Kontakti ry:n hallituksen kokous 4/17  

Tiistaina 14.3. klo 16 Kuppala, Unioninkatu 37 

Läsnä: Emmi Rantanen, Essi Tervonen, Kirsikka Grön, Joonas Pitkänen, Minni Teerikangas (lähti 

kohdassa 15), Anna Raeste, Iiro Halonen, Katri Kärkkäinen, Marianna Heinonen (saapui kohdassa 

8) & Inka Laisi (saapui kohdassa 4) 

1. Kokouksen avaaminen  

 Puheenjohtaja Emmi Rantanen avasi kokouksen klo 16.17. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

 Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen  

 Esityslista hyväksytty annetussa muodossa. 

4. Talousasiat  

 Sääntömuutoksen lähettäminen prh:lle, hinta maksimissaan 85e. Selvitetään 

mahdollisimman edullista vaihtoehtoa ennen lähettämistä. 

 Bajamajat Valtsikan vappuun, Kontaktin osuus 80-90e. 

 Varmistettu talousasiat taloudenhoitajalta etänä. 

5. Lukupiiri 

 Inka Laisi esitteli lukupiiri-ideaa sosiologeille: luetaan artikkeleja yms. Inka hoitaa 

järjestelyjä, Kontaktin hallitus auttaa tilojen varaamisessa & markkinoinnissa. Kannatettu 

ajatusta yksimielisesti. 

6. KV ja Suhteet  

 Toinen lautapeli-ilta 28.3. Cissi hoitaa järjestelyt, mutta Kontakti osallistuu ja mainostaa 

tapahtumia. 

7. Kulttuuri  

 Excu Q-teatteriin huomenna. Muutama lippu vielä vapaana.  

8. Liikunta 

 Muurisen potkun osallistuminen kevään turnaukseen. Ilmoittautuminen loppuu huhtikuun 

alkupuolella. Joku joukkueenjohtaja hakusessa vielä. 

 Kannun sählyturnaus 2.4. Vujujen jälkeinen päivä, joten ainakin hallituksen osallistuminen 

epävarmaa. Laitetaan Kontaktin ryhmään kysely, onko jäsenistöllä intoa osallistua. 

 Keväämmällä pyöräretki? 

9. Tilat  



 HYY:n remontti-info 8.3. Uudelle tulossa sähkölukot kulunvalvonnalla. WC-tilat 

uudistuvat, esteetön WC joka kerrokseen. HYY:n toimistoon tulee esteetön kulku, muihin 

tiloihin ei vielä. Keittiötiloista Alinassa suurtalouskeittiö. Ilmanvaihto uudistetaan. 1.9. 

pitäisi valmistua. Varastotiloja järjestöjen tavaroille varattuna. Tavaroiden siirrosta pitää 

sopia. Jätelavoja tulossa. 

 Muuttolaatikoiden tilaus HYY:lta tavaroiden varastoimista varten: otetaan 2. 

 Alinan syksyn varauskierrokset: haetaan ensimmäisellä kierroksella pikkujoulu + 

vaalikokouspäivää 5.12. sekä toissijaisina kokouspäivinä 7.12. ja 8.12. Haetaan toisella 

kierroksella myös vuoroa, katsotaan päivää myöhemmin. 

10. Yhdenvertaisuus 

 Yhdenvertaisuuden toteutuminen hallituksen sisällä. Puhuttu hallituksen WhatsApp-ryhmän 

keskustelun laadusta, mikä kuuluu ryhmään ja mikä ei. Puhuttu myös turvallisemman tilan 

periaatteista ja niiden soveltamisesta.  

11. Ympäristö  

 Kiinnitetään huomiota kierrätykseen 

12. Web- ja tiedotusasiat  

 FB-tapahtumien luonti aina Kontaktina, ei omilla profiileilla. Tehdään ohjeet FB-

tapahtuman luomiseen: mitä tietoja tarvitaan yms. juttuja. 

13. Juhlat   

 Metro-appro: Fb-tapahtumassa hieman epäselvyyksiä, korjataan.  

 Fukseilta toivomus pääsykoekirjan hautaamisbileistä. Kysellään löytyisikö muista 

ainejärjestöistä innostusta osallistua myös. 

 Vujut: Sillikselle jämäruoan kartoitus + fb-eventti. Jatkoille fb-eventti. Vujujen 

kokonaisbudjetti on 2150e. 

14. Työelämä ja alumnit  

 THL-excun päivämäärä 20.4. 

 Ura-tarina-illan suunnittelu vielä kesken. 

 Vahvuudet haltuun: aiheena yrittäjyys, paneeli, jossa Valtsikalaisia puhujia. 

15. Opintoasiat 

 Tiedettä & Kaljaa: 19.4. Kaupunkitutkimus aiheena, Jutta Juvenius puhuu tutkimuksestaan. 

 Kandi-/graduaihepankki. Suunnitellaan. 

16. Muut esille tulevat asiat  

 Mökkireissu: paikka ja aika pitää päättää sekä sitouttaa osallistujia. 



17. Posti  

 Ei postia. 

18. Seuraavan kokouksen ajankohta  

 Doodlataan vujujen jälkeiselle viikolle. 

19. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.17. 

 


