
KONTAKTI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 3/18  

Pöytäkirja 

 

Maanantaina 5.2.2018 klo 17:00  

Beauvoir, Uusi ylioppilastalo 

Mannerheimintie 5 A  

 

Paikalla  

Katri Kärkkäinen, Tuomas Hallamaa, Essi Tervonen, Aliisa Maunula, Elina Lindman, Julia 

Kokkonen, Max Lainema, Veera Heinonen, Emilia Knaapi (Saapui kohdassa 11) 

 

1. Kokouksen avaaminen  

Puheenjohtaja Kärkkäinen avaa kokouksen kello 17:10. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen  

Esityslistan kohta 6 siirretään kohtaan 14 ja kohta 14 siirretään kohtaan 6. 

 

4. Talousasiat  

Taloudenhoitaja Lainema tekee kuukausikatsauksen tammikuulta. 

 

5. Tilat  

Kuppalakoulutus tiistaina 6.2. klo 11 Metsätalo sali 6 

-Katri Kärkkäinen ja Julia Kokkonen osallistuvat koulutukseen 

 

6, Juhlat  

Kaudenavajaiset 1.2. – miten meni? 

-Kaudenavajaiset olivat onnistuneet, mutta järjestelyt olivat hieman haastavat. 

 

Vuosijuhlat 7.4. ja sillis 8.4. – missä mennään + sponsorit + tiimijako 

-Vuosijuhlavastaava Tervonen tekee docsin hallituksen Facebook -ryhmään 

-Vuosijuhlien ohjelma on varmistettu 

-Aliisa Maunula pitää fuksin puheen 

-Nakkilaiset  

-Sponsorit: Jalotofu, Lush, Akateemiset kasvintuottajat 

-Tofut saapuvat vuosijuhlaviikolla 

-Lushin saippuat saa hakea Uuden ylioppilastalon Lush -liikkeestä 

- Silliksen ruoista kysytään Liisankadun K-marketista ja Ruohonjuuresta 

  

7. Web- ja tiedotusasiat  

Some-kanavat (mm. Instagram-tili) 

Hallitusesittäytyminen 

-Tiedotusvastaava ei päässyt kokoukseen 

-Hallitusesittely tehdään vuoden lopussa 

 

8. Yhdenvertaisuus  

Häirintälomake eventteihin  

-Linkki häirintälomakkeisiin lisätään Facebook -tapahtumiin 



-Yhdenvertaisuus suunnitelma on valmis 

 

9. Ympäristö  

Ympäristösuunnitelma on valmis viimeistään maanantaina 

 

10. Kulttuuri  

Teatterieksku 

-Speksi-ekskursiossa 13 ilmoittautunutta Kontaktilla on 1 ylimääräinen lippu 

-maksuohjeet lähetetään illalla 

 

11. Työelämä ja alumnit  

-Työelämävastaavat tekevät kyselylomakkeen työelämäekskursioiden kohteista 

-Alumnivastaava on yhteydessä sosiologian alumnineuvostoon 

 

12. Virkistys  

Yhteislähtö Hesarin approille - varjoapprot?  

-Kontakti järjestää pienimuotoiset varjoapprot (ei eventtiä). 

 

13. KV ja suhteet  

SuVi toimikunnan kokous tiistaina 6.2.2018  

-Julia, Elina ja Max osallistuvat kokoukseen. 

 

14. Opintoasiat   

Sosiologipäivät 15.3.–16.3. tilannekatsaus 

-Opintovastaava Knaapi on ollut yhteydessä Ilkka Armiseen, mutta Arminen ei ole vastannut 

-Kontaktin yhteislähtö Facebook -tapahtuma on tehty 

-Hotellialennuksen deadline on 15.2. 

 

Kannunvalajien fuksikapteeni Pipsa Lievonen on ottanut yhteyttä, tänä vuonna maisterituutorien 

tulisi toimia tänä vuonna oman oppiaineensa tuutorina ja jokaisesta oppiaineesta tulisi olla 

vähintään yksi maisterituutori. Kontakti yrittää rekrytoida maisterituutorin ja kandituutoreita 

sähköpostilistan ja Facebook -sivun kautta. 

 

15. Muut esille tulevat asiat  

Kuulumisia Turvallisesti tapahtumissa -koulutuksesta 

-Puheenjohtaja Kärkkäinen osallistui koulutukseen. Koulutuksessa oli paljon hyödyllistä 

informaatiota turvallisemman tilan periaatteista, paloturvallisuudesta ja yliopistopapeista. Emi 

Maeda lähettää koulutuksen kalvot sähköpostilla ja Kärkkäinen jakaa ne hallituksen Facebook -

ryhmään. 

 

YKA:n lomahuoneistot 

-Emmi Rantanen on tiedottanut, että jäsenjärjestöt voivat käyttää Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut 

ry:n lomahuoneistoja. 

 

Puheenjohtaja Kärkkäinen osallistui HYY:n järjestämään Puheenjohtajaseminaariin. Tapahtumassa 

käsiteltiin HYY:n 150-vuotis juhlavuoden tapahtumia. 

 

Merkkimarkkinat ennen vappua - halutaanko suunnitella merkki?  

-Kontakti osallistuu merkkimarkkinoille ja hallitus suunnittelee uuden merkin. 

 



 

16. Posti  

Sihteeri ei ole kokouksessa paikalla. Postia ei ole haettu. 

 

17. Seuraavan kokouksen ajankohta  

Seuraava kokous järjestetään tiistaina 27.2.2018 kello 16:00 Weberissä Uudella ylioppilastalolla 

(Mannerheimintie 5 A). 

 

18. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja Kärkkäinen päättää kokouksen kello 18:36. 


