
Esityslista Kontakti ry:n hallituksen kokous 9/17.  

 

Torstaina 28.9. klo 19 

Marx, Uusi ylioppilastalo 3 krs., Mannerheimintie 5A 

Läsnä: Minni Teerikangas, Marianna Heinonen, Katri Kärkkäinen (poistui kohdassa 7), Essi 

Tervonen, Kirsikka Grön, Emmi Rantanen, Anna Raeste, Iiro Halonen, Joonas Pitkänen, Paavo 

Jantunen (saapui kohdassa 7 ja poistui kohdassa 8). 

 

1. Kokouksen avaaminen  

 

Puheenjohtaja Emmi Rantanen avasi kokouksen klo 19.00. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen  

 

Hyväksytty. 

 

4. Talousasiat  

 

 Kuitteja toimitettu tiliä hoitavalle puheenjohtaja Rantaselle. 

 Kontakti osallistunut sosiaalitieteiden fuksiaisten jatkojen tilavuokraan (myyntitakuu Elmun 

baarissa) 38e edestä. 

 Stydin vujuille kustannetaan yhdelle Kontaktin hallituksen jäsenelle lippu. 

 

5. Ympäristö  

 Uusien muovimukien hankkiminen juhlia varten, varataan n. 15e budjetista mukeihin sekä 

5e tiskiharjaan, -aineeseen ja kuivausliinaan. 

6. Web- ja tiedotusasiat  

 Jäsenrekisterin päivittäminen. Kysytään HYY:lta miten toimitaan. Joonas hoitaa. 

 5 uutta jäsentä syksyn aikana 

7. Juhlat 

 Kaudenavajaiset sujuivat hyvin. Paljon kävijöitä ja hyvä tunnelma, saatu myös palautetta. 

Jatkossakin voitaisiin tuoda pelejä yms. ”aktiviteetteja” tapahtumiin, sillä ne toimivat hyvin. 

 Pikkujoulujakin voisi alkaa pohtia. 

 PMF lähestyy. Nakkilista tehty, jaetaan hallituksen jäsenille tasapuolisesti. Paavo toimii 

DJ:nä Sepon (Töyrylä) kanssa. Suomi100-tunti, muuten myös muuta. Pyydetään 2 henkilöä 

portille tarkastamaan opiskelijakortteja ja pitämään nimilistaa. Voisi laittaa leiman kaikille. 

Merkki hoidossa, myyntiin 3e/kpl. Paskikseen tulossa hyvin sponsseja, saadaan 

hävikkiruokaa. Paikalla vastuuhenkilö, jolle voi tulla kertomaan häirinnästä yms. Tykit ja 

pa-kamat varattuna. Tarvitaan mikki ja megafoni. Budjetista varataan 300e laitteiden 

vuokraan, paskiksella tarjottaviin ruokiin ja juomiin sekä itse tapahtuman koristeluihin ja 

tarjoiluihin. 



8. Työelämä ja alumnit 

 

- 

 

9. Opintoasiat 

 

 Tiedettä ja kaljaa tulossa. 

 Yhteinen opintopaneeli 6. tai 13.11. ja sen jälkeen sosiologian oppiainekahvit marraskuun 

lopussa 

 Opintopaneeliin joku vanhempi opiskelija puhumaan. 

 

10. KV ja suhteet 

 

 Ainejärjestöesittelyt fukseille? Ollaan mukana, jos järjestyy. 

 

11. Kulttuuri  

 

 Talvella excu esim. teatteriin. 

 

12. Liikunta 

  

 Uintiretki peruuntui, kaupungin viime tinkaan jääneen tiedottamisen vuoksi 

 Mupon kausi käynnissä, mukaan mahtuu 

 Mietitään lisää Slackissa 

 Pyritään yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa 

 

 

13. Tilat 

 Kaappiin hyllyt. Anna, Kirsikka ja Emmi menee Ikeaan. 

14. Yhdenvertaisuus 

 Turvallisemman tilan periaatteet näkyville tapahtumissa. Kuppalassa on jo, Uudellekin 

tulossa. 

 Vastuuhenkilökäytäntö tulevissa tapahtumissa. Otetaan käyttöön. 

 Hallituksen palautelomake pitää uusia. Joonas tekee. 

 Vettä tarjolle joka tapahtumaan. Myös jotain pientä ruokaa/kahvia/teetä voisi tarjota tai 

pyytää ulkopuolista toimijaa esim. Kuppalan pihalle. 

15. Muut esille tulevat asiat  

 Kontakti ry:n lahjoituskohteen vaihtaminen? Kontakti lahjoittaa kummilapsitoimintaan 

Intiassa Pelastakaa Lapset ry:n kautta. Mietitään ensi kokoukseen mennessä vaihtoa ja uusia 

mahdollisia kohteita, jos vaihto tuntuu mielekkäältä. 

 Westermarck-seuran kuulumiset & Kontaktin edustajan valinta jatkossa. Siirretään 

käsittelyä seuraavaan kokoukseen. 

 Muistutus hallituksen jäsenille: täyttäkää siivouslistaa sekä tapahtumakalenteria 

 



16. Posti  

 

 Kutsu Median vujuille 

 Limeksen appro-mainos 

 Kehitys-lehti 

 

 

17. Seuraavan kokouksen ajankohta  

 

Doodlataan (ennen PMF). 

 

18. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50. 


