
Kontakti ry:n hallituksen kokous 7/17.  

Torstaina 10.8. klo 18 

Kuppala, Unioninkatu 37 

Läsnä: Tuuli Lehtonen, Iiro Halonen, Marianna Heinonen, Anna Raeste, Samuel Schroderus, 

Kirsikka Grön, Katri Kärkkäinen, Essi Tervonen, Emmi Rantanen, Minni Teerikangas (saapui 

kohdassa 4). 

 

1. Kokouksen avaaminen  

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.08. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

 

Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen  

 

Esityslista hyväksytty annetussa muodossa. 

 

4. Talousasiat 

 Taloudenhoitaja Schroderus on estynyt syksyllä hoitamaan kaikkia taloudenhoitajan 

toimenkuvaan liittyviä tehtäviä ulkomailla asumisen vuoksi. Hoitaa kuitenkin kirjanpitoa 

yms. etänä. Kuitit ja kulukorvaukset sekä muut tilinkäyttöön liittyvät juoksevat asiat 

siirtyvät puheenjohtaja Emmi Rantaselle, joka on hallituksen toinen tilinkäyttöoikeudet 

omaava jäsen. 

5. Juhlat 

 Kannun fuksisuunnistus 7.9. Kontakti pitää omaa rastia/mahdollisesti jonkun toisen järjestön 

kanssa yhteistä rastia. Tehdään Slackiin suunnitteluryhmä, 20.8. pitää olla alustavat ideat 

valmiina. 

 Sosiaalitieteiden fuksiaiset 13.9. Suunnitellaan yhdessä muiden sosiaalitieteiden 

ainejärjestöjen kanssa. 

 Kontaktin kaudenavajaiset 21.9. Kuppala varattuna, suunnitellaan myöhemmin. 

 Ekan opintotuen bileet 4.9., annetaan Konstruktion järjestää. 

 PMF alustavasti 20.10. Aloitetaan suunnittelu ajoissa. Kuppala varattu. Haalarimerkin 

ideointi käynnistetty. 

6. Työelämä ja alumnit  

 Minimentorointi. Alumneja lähestytään lähiaikoina. 

 Vahvuudet haltuun. Lisätietoja myöhemmin, yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa 

 Excuja keväällä kerätystä listasta. 

7. Opintoasiat 

 Oppiainekahvit. Syyskuun puolivälin jälkeen. Yhteistyötä Konstruktion kanssa, jotta 

saataisiin myös fukseja mukaan. 

 Tiedettä & Kaljaa syksymmällä, esim. marraskuun alussa. Teema vielä avoinna. 



8. KV ja Suhteet  

 Syksyn ensimmäinen KV-tapahtuma. 

 Cissi ehdottanut yhteissitsejä syyskuulle mutta samaan aikaan liikaa muita tapahtumia, mm. 

Konstruktion fuksisitsit. Tehdään yhteistyötä mutta jonkun toisen tapahtuman tiimoilta. 

9. Kulttuuri  

 Kesäjuhlat 17.8. Tervasaaressa/Kuppalassa, riippuen säästä. Boolia ja snackseja tarjolla. 

Otetaan pelejä yms. mukaan.  

 R&A-excu. Otetaan lippuja jäsenistölle n. 10kpl. 

10. Liikunta 

 Syksylle liikuntaa. Yöuinti-excu suunnitteilla syyskuulle. Kiipeilyä? Tehdään UpPro:on 

yhteislähtö 

 Muurisen potku Konstruktiolle syksyllä. 

11. Tilat 

 Kun Uuden remontti valmis, ostetaan kaappiin hyllyt ja järjestetään tavarat kunnolla. 

 Takaisinmuutto Uudelle 1.9.-3.9. Avainasiat vielä auki. 

12. Yhdenvertaisuus 

 

- 

 

13. Ympäristö  

 

 Ei hankita ylimääräistä tavaraa kaappiin. 

 

14. Web- ja tiedotusasiat 

 

 Westermarck-seuralta tulee esitteet kaikille fukseille 

 

15. Muut esille tulevat asiat  

 Päivitys sääntöuudistukseen. Sääntömuutoksia ei hyväksytty PRH:ssa. Yhdistyksen 

jäsenyyden määräaikaisuus täytyy poistaa, päätetty poistaa. Yhdistyksen vuosikokouksessa 

päätettävissä asioissa PRH on ehdottanut yhden sanan muutosta (jäsenmaksustaliittymis- 

ja jäsenmaksusta). Päätetty muuttaa ehdotetulla tavalla. Hallituksen kokoonpanon 

kuvauksissa pykälissä 7 ja 10 ristiriitaisuuksia, päätetty yhdenmukaistaa (varapuheenjohtaja 

puuttui toisesta kohdasta). Tarkistetaan PRH:sta, tarvitaanko yhdistyksen kokous 

hyväksymään muutokset vai riittääkö hallituksen hyväksyntä tässä kokouksessa. 

 Mennään myymään merkkejä Kannunkaatajaisiin 

 

16. Posti  

 

 U35 vielä kiinni, joten postia ei ole vielä voinut hakea. 



 

17. Seuraavan kokouksen ajankohta  

 

Doodlataan elokuun loppuun. 

 

18. Kokouksen päättäminen  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.57. 
 


