
KONTAKTIN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2018 
 
Tiistai 27.3.2018 klo 18:00 
 
Paikka: Beauvoir, Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5  
 
Läsnäolijat: Tuomas Hallamaa, Katri Kärkkäinen, Essi Tervonen, Aliisa Maunula, Julia Kokkonen, Veera 
Heinonen, Elina Lindman, Sari Kivijärvi, Veera Adolfsen (lähti kohdassa 5) 

 
1. Kokouksen avaaminen 
 
Puheenjohtaja Kärkkäinen avaa kokouksen 18:13. 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
 
Lisätään Adolfsenin takia yksi kohta lisää esityslistaan liittyen Ilmiö –verkkomediaan. 
 
4. Westermarck seuran verkkojulkaisu Ilmiö 
 
Veera Adolfsen esitteli meille Ilmiö -verkkomediaa. Sovimme, että mainostamme sosiaalisessa mediassa 
(Facebook ja Instagram) sekä Kontaktin sähköpostilistalla mahdollisuutta tehdä sisältöä ja kehittää Ilmiötä.  
 
5. Talousasiat 
 
Kontaktin tuki Vahvuudet haltuun -tapahtumalle (10e). 
 
Hyväksytään. 
 
6. Tilat 
 
Yritämme ensimmäisellä varauskierroksella saada varausvuoroa.  
 
Ehdotetaan vaalikokoukselle ja pikkujouluille ajan kohdaksi 3.12., 4.12. ja 5.12. 
 
Alinan varauskierros: missä mennään? 
 
Yritämme saada Alina-vuoroa lokakuun loppuun tai marraskuun alkuun.  
 
HYY:n lainatavaralista 
 
Jos tarvitaan jotakin tavaroita tai haluamme lainata Kontaktin tavaroita, voidaan ottaa yhteyttä HYY:n nakki- 
ja tavaranvaihtopörssissä. 
 
7. Juhlat 
 
Vujut – käydään läpi kokouksen jälkeen 
 
Opintojen kehittämispäivä 
 
Opintojen kehittämispäivä järjestetään 11.5. ja samana päivänä järjestetään Aino Sinnemäen läksiäiset.  
 
8. Web- ja tiedotusasiat 
 
Gradugalleriasta laitetaan viestiä sähköpostilistalle ja Facebookiin. 
 
9. Opintoasiat 



 
Ei ole. 
 
10. Ympäristö 
 
Ei ole. 
 
11. Kulttuuri 
 
Tason kanssa yhteistyötä jossain muodossa (ehdotettu esim. suppausta) 
 
Tason kulttuurivastaavaan ollaan oltu yhteydessä. Boulderoinnin sijaan jotain missä voi tutustua paremmin 
esim. hupiretki saaressa. 
 
12. Työelämä ja alumnit 
 
Pyritään saamaan enemmän alumneja mukaan työelämäasioihin. 
 
13. Virkistys 
 
Yhteistyö muiden ainejärjestöjen kanssa – mikä tilanne? 
 
Ehdotetaan Habitukselle, että lähdetään yhdessä minigolfaamaan syksyllä ja kutsutaan Habitus Kontaktin 
vuosijuhlien jatkoille.  
 
Mökki: to-pe, to-la vai pe-su viikolla 22? 
 
Kuusinummella oleva mökki on varattu (to-la) 31.5.-2.6. 
 
14. KV ja suhteet 
 
Kuulumisia sosiaalitieteiden ainejärjestöjen puheenjohtajien kokouksesta: opintoasiat, urheilutapahtuma, 
vappu, fuksitoiminta syksyllä 2018 ja yhteistyö tapahtumien järjestämisessä sekä sosiaalitieteiden 
esittelyvideo 
 
Opintovastaavien Facebook-ryhmän perustamista ehdotettiin sosiaalitieteiden ainejärjestöjen 
puheenjohtajien kokouksessa. 
 
9.5. järjestetään sosiaalitieteiden urheilutapahtuma eli turnajaiset. Kontakti ottaa koppia tiedottamisesta 
(esim. tapahtuman teko). Kuppala on varattu meille tämän jälkeen. 
 
Vappuaattona kokoonnutaan piknikille Kaisaniemeen, ja tehdään Kontaktin vappupiknik -tapahtuma. 
Sosiaalitieteiden ainejärjestöjen puheenjohtajien kanssa sovittiin, että kokoonnumme samalle paikalle 
Kaisaniemen puistoon.  
 
Sosiaalitieteiden ainejärjestöjen puheenjohtajien kokouksessa suunniteltiin, että järjestetään ”fuksiviikot” 
sosiaalitieteiden uusille opiskelijoille syksyllä. Suunniteltiin myös, että sosiaalitieteiden ainejärjestöt tekevä 
yhdessä esittelyvideon syksyllä aloittaville fukseille. Videolla on tarkoitus kertoa sosiaalitieteistä ja eri 
pääaineista sekä esitellä tunnelmia opiskelijaelämästä. 
 
15. Yhdenvertaisuus 
 
Yhdenvertaisuustietojen parempi kirjaaminen tapahtumakuvauksiin 
 
Conduksen esteettömyystietojen ilmoittamisesta (esim. savukone, vilkkuvat valot) voitaisiin ottaa mallia omiin 
tapahtumakuvauksiin. 
 
16. Muut esille tulevat asiat 
 
Ei ole. 



 
17. Posti 
 
Ei ole. 
 
18. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
Doodlaillaan ajankohta. 
 
19. Kokouksen päättäminen  
 
Puheenjohtaja Kärkkäinen päättää kokouksen klo 19:37. 


