
KONTAKTI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 5/18 
 
Paikka: Beauvoir, Uusi ylioppilastalo 3 krs., Mannerheimintie 5A 
 
Läsnäolijat: Katri Kärkkäinen, Tuomas Hallamaa, Elina Lindman, Julia Kokkonen, Essi Tervonen, Sari 
Kivijärvi, Veera Heinonen, Max Lainema saapui kohdassa 5, (Julia Kokkonen lähti kohdassa 14) 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 
Puheenjohtaja Kärkkäinen avasi kokouksen klo 16:03. 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslista hyväksyttiin. 
 
4. Web- ja tiedotusasiat 
 
Some 
Sovimme Instagramiin kuvien lisäämisen osalta, että hallitusten jäsenten välisten tapahtumien 
hypettäminen voisi jäädä pois eli ensisijassa lisätään kuvia tapahtumista, jotka koskevat myös muita 
kontaktilaisia. 
 
Gradupalstasta laitamme sähköpostia Kontaktin jäsenille sen sisällön keräämiseksi. 
 
5. Tilat 
 
Ennakkovarauskierros on 14.3.-20.3. 
1. varauskierros 23.-28.3. 
2. varauskierros 3.-9.4. 
 
Alina pitää varata ainakin vaalikokousta varten 
 
Koitetaan varata vaalikokoukselle päiväksi 5.12. 
 
Halutaanko pitää syksyllä Alinassa jokin muu tapahtuma esim sitsit 
 
Haluamme pitää sitsit, sitä ei varata kuitenkaan alkusyksylle. Kysymme päivämäärän varmistuttua 
vielä jäsenistön mielipidettä, mihin he haluavat Alina-vuoron käyttää.  
 
Varataan viikkosiivousvuoro syksylle. 
 
6. Juhlat 
 

      Vujut – aikataulu + vastuualueet – SILLIS 

Ruokatiimi sopii erikseen tapaamisen maaliskuun aikana.  

Vujuille on saatu valokuvaaja. 

Vujuille yritetään järjestää lisäpaikkoja. 
 
7. Talousasiat 



 
Kontakti osallistuu 72,71 eurolla Valtsikan vapun bajamajakustannuksiin.  
 
8. Yhdenvertaisuus 
 

      Kannunparantajien kokouksen kuulumiset 

Veera ja Aliisa osallistuivat kokoukseen. Kokouksessa puhuttiin siitä, että Kuppalaan pyritään 
saamaan esteettömyyskartoitus. Kannu pyrkii laskemaan vuosijuhlien hintoja, jotta kaikilla olisi 
yhdenvertainen mahdollisuus osallistua vuosijuhliin.  

9. Ympäristö 
 
Ympäristötoimijoiden kokous on Sosiologipäivien päällä, joten ympäristövastaavat eivät pääse 
osallistumaan. Ympäristövastaavat saavat viestiä, jos kokouksessa päätetään jotain hyvin 
merkityksellistä. 
 
10. Kulttuuri 
 
Teatteri-excu on loppuunmyyty! 
 
Taso ry:n kanssa kehitellään yhteistyötä. 
 
11. Työelämä ja alumnit 
 

       Kontaktin ja YKA:n sopimus 

Työelämän tapahtumissa ja toiminnoissa on mainittava YKA.  

       Excu Väestöliittoon 

Olemme heihin edelleen yhteydessä asian tiimoilta. 

       HYY:n alumnit apuun? 

HYY:n alumnien kautta voisimme saada paremmin kontaktin sosiologian alumneihin. Asiaa 
selvitetään.  

12. Virkistys 
 

       Excu / yhteislähtö boulderoimaan (päivämäärä) 

Habituksen kanssa ollaan yhteydessä yhteistapahtuman päivämäärästä. 

       Karaokeilta? 

Karaokeilta on suunnitteluvaiheessa. 

      Mökkireissu 

      Julia ottaa enemmän vastuuta mökkireissun järjestämisestä ja alkaa etsiä sopivia mökkivaihtoehtoja. 
Tapahtuma toteutuu toukokuun lopulla. 

13. KV ja suhteet 

 
Taso Ry:stä Kontaktin ystävyysjärjestö vuodelle 2018 

Mahdollisesti järjestämme sitsit syksyllä yhteisen kulttuuritapahtuman lisäksi. 

HYAL haluaa tavata 



Kutsutaan HYAL:ilta joku kokoukseen, mielellään sosiologi, sillä siten hänellä on puheoikeus. 

14. Opintoasiat 
 
Tiedettä ja kaljaa/teetä 

 
Tämä pidetään huhtikuussa. 

       Opintojen kehittämispäivä 

Toteutuu toukokuun 9. tai 11. päivä. Aino Sinnemäen läksiäisbileet ovat saman päivän aikana. 

15. Muut esille tulevat asiat 
 
Teemme haalarimerkin vapulle. 

 
Hoidamme internetissä olevan logomme laadun kuntoon, Kivijärvi ottaa tästä koppia. 

16. Posti 
 
Ei ole. 
 
17. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
Doodlataan ajankohta. 
 
18. Kokouksen päättäminen 
 
Kärkkäinen päätää kokouksen klo 17:09. 
 


