
Esityslista Kontakti ry:n hallituksen kokous 10/17. 

Torstaina 12.10. klo 18  

Beauvoir, Uusi ylioppilastalo 3 krs., Mannerheimintie 5A  

 

Läsnä: Emmi Rantanen, Joonas Pitkänen, Katri Kärkkäinen, Essi Tervonen, Kirsikka Grön, 

Marianna Heinonen, Minni Teerikangas, Tuuli Lehtonen 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja Rantanen klo 18.13. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

 

Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen  

 

Esityslista hyväksytty. 

 

4. Talousasiat 

 Kulukorvauksia hyväksytty ja kuitteja annettu puheenjohtaja Rantaselle. 

 Kevään mökkireissusta tullut maksumuistutus, koska lasku oli jäänyt maksamatta. Nyt 

hoidettu. 

5. Yhdenvertaisuus 

 Liikennevalot kokousten alkuun. Otetaan käyttöön hallituksen kokouksissa hallituksen 

jäsenten tämänhetkistä jaksamista koskeva ”värikierros”. 

 Lahjoituskohteen vaihtaminen: Kontakti lahjoittanut jo pitkään Pelastakaa lapset ry:n Intian 

toimintaan. Päätetty, että kohdetta vaihdetaan, sillä Intia ei ole enää Pelastakaa lapset ry:n 

kärkihanke. Ehdotettu uudeksi lahjoituskohteeksi Amnestya (4 ehdotusta), Unicefia (2), 

WWF:a (1), MLL (2), Plan (2), VVA ry (Vailla Vakinaista Asuntoa) (1). Keskusteltu 

vaihtoehdoista. VVA ry saanut paljon kannatusta, sillä heidän toimintansa kohderyhmä on 

hyvin haavoittuvainen ja toiminta on pienimuotoisempaa ja paikallisempaa kuin 

kansainvälisillä yhdistyksillä. VVA ry:hyn ei voi kuitenkaan tehdä kuin kertalahjoituksia. 

Siten aiemman kaltainen laskutussopimus ei ole mahdollinen. Päätetty kuitenkin, että 

vaihdetaan lahjoituskohde VVA ry:hyn ja lahjoitetaan vuoden 2017 lahjoitukseen varattu 

summa (192 e). Irtisanotaan lahjoitussopimus Pelastakaa lapset ry:n kanssa. Koska VVA 

ry:n kanssa ei voi tehdä sopimusta, ensi vuoden hallituksen vastuulle jää pohtia vuoden 

2018 lahjoituskohdetta. 

6. Ympäristö  

 Leffailta Uudella. Tarkoitus katsoa yhdessä ympäristöaiheista dokumenttia. Pidetään 

Kontaktin dokumentti-ilta marraskuun 9. päivä Weberissä. Yhdistetään tapahtumaan jotain 

kierrätysaiheista, esim. mahdollisuus vaatteiden vaihtamiseen ja korjaamiseen. 

7. Web- ja tiedotusasiat 

 



 Jäsenrekisteriasian konkreettinen toteutus: jäsenyyden jatkamisen vuosi-ilmoituslomake 

tehty. Lähetetään sähköpostilla kaikille jäsenrekisterissä oleville, rekisterissä lukeviin 

meiliosoitteisiin. Laitetaan myöhemmin muistutusviesti. Laitetaan myös sähköpostilistalle 

sekä Facebookiin. Pidetään lomaketta auki marraskuun loppuun. Jäsenyyden jatkosta 

ilmoittamattomien irtisanominen ilmeisesti tehtävä vuosikokouksessa. Mietitään lisää, kun 

saadaan ensin lomake kiertämään. 

 

8. Juhlat  

 

 PMF & Paskis, tilannekatsaus. Pidetään oma palaveri vielä tiistaina. Kysytään ovella 

opiskelijakortti/henkkarit. 

 Risteily, marraskuun/joulukuun vaihde. Alustavasti päätetty pitää 30.11., kysellään vapaita 

vuoroja ja otetaan esim. 7 hyttiä. 

 

9. Työelämä ja alumnit  

 Palmu-vierailu 26.10. siirtynyt joulukuulle 13.12. illalla.  

 Excu Väestöliittoon suunnitteilla. 

 Minimentorointi käynnistynyt: aika vähän osallistujia saatu mukaan. Ensimmäiset palautteet 

hyviä. 

 Vahvuudet haltuun 31.10. 

10. Opintoasiat 

 

 Puheenjohtajat sos. tieteiden hallituksissa toivoneet kiirehtimään oppiainekahveja 

 

11. KV ja Suhteet  

 

 ”Paneelikeskustelu”, sosiaalitieteiden järjestöjen hallitustoiminnan esittelyä Sivistyksellä 

5.11. 

 

12. Kulttuuri  

 

- 

 

13. Liikunta 

 

- 

 

14. Tilat 

 Alinan varauskierrokset alkaneet. Haetaan vujupäivä, tod. näk. 7.4.2018. Toinen vaihtoehto 

14.4. 

15. Muut esille tulevat asiat  

 Pitkästä aikaa pullaperjantai. Pidetään 3.11. 

 Kannun nakki 2.11. 

16. Posti  



 

- 

 

17. Seuraavan kokouksen ajankohta  

 

Doodlataan. 

 

 

18. Kokouksen päättäminen  

 

Päätetty kokous klo 20.03.. 


