
KONTAKTI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 4/18  

Maanantaina 27.2.2018 klo 16:00 Weber, Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A  

Paikalla: Tuomas Hallamaa, Katri Kärkkäinen, Essi Tervonen, Veera Heinonen, Julia 
Kokkonen, Aliisa Maunula, Elina Lindman, Sari Kivijärvi 

1. Kokouksen avaaminen  
 
Puheenjohtaja Kärkkäinen avasi kokouksen klo 16:09. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen  
 
Esityslista hyväksyttiin kirkkaasti. 

4. Talousasiat  

YKAn avustus 

Olemme saaneet YKAlta avustusta. 

Muurisen potkun tuki (35e) 

Alun perin Kontaktin ja Stigman jalkapallojoukkue FC Muurisen potku on nyt Konstruktion 
alainen. Tuetaan 35 eurolla, ehkä myöhemmin enemmällä. 

Päätettiin tukea 70 eurolla myös Valtsikan vappu -tapahtumaa. Tuetaan tapahtumaa myös 
muilla tavoin. 

Vujujen ja sitsien maksut  

Sovittiin, että jokaiselle hallitusjäsenelle maksetaan yhdestä haluamastaan vujulipusta puolet 
hinnasta. Kaikilla on tiedossa, että eri vuosijuhlat ovat keskenään erihintaisia. 

5. Tilat  

Turvallisemman tilan periaatteet 

Hallituksen jäsenet lukevat ja käyvät kommentoimassa luetuiksi.  

6. Opintoasiat  

Sosiaalitieteiden klubi ry:n ja kommentti sosiaalitieteiden oppiaineiden koulutuspoliittisiin 
muutoksiin  

Emilia on tästä jutellut Konstruktio ry:n kanssa ja he ottavat asiasta koppia.  

Sosiologipäivät 14.3. keskiviikko-ohjelmaa? 

Halutaan järjestää jokin pienimuotoinen hengailutapahtuma ja infotaan tästä opiskelijoille 
esim. sosiologipäivillä. Voisimme tätä varten ottaa yhteyttä Praxis ry:hyn asian tiimoilta. Elina 
ottaa tästä koppia.  

7. Web- ja tiedotusasiat  



Jäsenrekisterin tilannekatsaus 

Lähetetään eroamislomake sähköpostilla jäsenille ja alumnineuvostolle. Lisäämme samaan 
sähköpostiin myös mahdollisuuden päivittää omia jäsentietoja vastaamalla sähköpostiin.  

EUn yleinen tietosuoja-asetus HYYllä käyttöön vuonna 2018: Tahlo ja Kontaktin toiminta  

Sähköpostitse annetaan tietoa EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta esim. miten 
jäsenrekisteritietoja säilytetään. Kivijärvi ottaa tästä koppia. 

Gradupalsta 

Gradupalsta luodaan vastaavanlaiseksi kuin kandipalsta. Maisterivaiheen opiskelijaan on jo 
otettu yhteyttä asian tiimoilta. 

Tapahtumakalenterin täyttäminen  

Tapahtumakalenteria täytetään. Tapahtumista otetaan hallitukselle ylös osallistujamäärät.  

Tapahtumien jälkeen tyhjennetään lomakkeet. Lähetetään viestiä myös edellisille 
kontaktilaisille, jotka ovat luoneet ilmoittautumislomakkeita, voisivatko he tyhjentää/poistaa 
lomakkeensa, joissa on henkilötietoja. 

8. Yhdenvertaisuus  

Yhdenvertaisuusvastaavat menevät Kannunparantajien kokoukseen.  

9. Ympäristö  

Koska Kannunparantajien kokouksessa ei käsitellä ympäristöasioita, ympäristöasioissa 
ollaan Kannunvalajien ympäristövastaavaan erikseen yhteydessä. 

10. Kulttuuri  

Arki ja kauhu-näytelmään 21.3. 

Tapahtumaa mainostetaan runsaammin.  

11. Työelämä ja alumnit  

Alumnien kuulumiset ja yhteistyö  

Heinonen ja Kärkkäinen tapasivat alumnineuvoston kanssa. Oli mukava tapaaminen. 
Yhteistyöstä ollaan molemmin puolin innostuneita, lähetetään kutsuja vujuille. Keskusteltiin 
muun muassa mahdollisista yhteissitseistä ja hengailuiltaman järjestämisestä. 
Työelämävastaavan on mahdollista järjestää ekskursioita alumnineuvoston yhteyksiä 
käyttäen.  

12. Virkistys 

Väestöliitosta vastattiin ja he alkavat organisoimaan Kontaktin ekskursiota sinne. 

Lähestytään Crisis Managementia seuraavan ekskursion toivossa.  

Boulderointi -ekskursio maaliskuun lopulla? 

Tapahtuma pidetään maaliskuun viimeisellä viikolla. Mahdollisesti tehdään yhteistyötä 
Habituksen kanssa suuremman joukon saamiseksi. 

Karaokeilta? 



Keskusteltiin asiasta ja siirretään mahdollisesti syksylle.  

Järjestetään myös mahdollisesti open mic –iltama. 

Mökkireissu keväällä? 

Järjestetään mahdollisesti toukokuussa. Hallituksen jäsenet ovat innoissaan. 

13. KV ja suhteet  

Yhteistyö Habituksen kanssa? 

Boulderointi –tapahtuman tiimoilta pyrimme tekemään yhteistyötä.  

Sosiologian kv-opiskelijat? 

Yritetään selvittää, ketkä kaikki esimerkiksi CISSI ry:ssä opiskelee sosiologiaa ja otetaan 
heihin yhteyttä.  

Fuksit 

Pohdittin miten saisimme uusia opiskelijoita kiinnostumaan sosiologiasta, ja Kontaktia 
enemmän esille. Tapahtumien kautta pyritään saada fukseja kiinnostumaan, esimerkiksi 
jonkin fuksien iltaman kautta. Tämä järjestetään mahdollisesti muiden sosiaalitieteiden 
ainejärjestöjen kanssa, jotta vältyttäisiin kilpailullisuudesta. 

14. Juhlat  

Aino Sinnemäen läksiäiset (kevät/kesä) 

Läksiäiset pidetään opintojen kehittämispäivän aikaan eli toukokuun alussa. Tervonen ja 
Knaapi järjestävät tämän.  

Vujut: fb-eventti, banneri, sponssit ym. onko kaikki ns. valmista? 

Pidetään erikseen läksiäisiin ja vuosijuhlaan liittyvä kokous. Tapahtuma ja menu tehdään 
valmiiksi tällä viikolla.  

15. Muut esille tulevat asiat  

Keskustelimme tuoreesta yliopiston lakosta. Kontakti ry:n hallitus äänesti kokouksessa sen 
puolesta, että osoitamme solidaarisuutta lakossa olevaa Helsingin yliopiston henkilökuntaa 
kohtaan. Teemme näin osallistumalla 28.2. klo 11 olevaan Me olemme yliopisto -
lakkotapahtumaan ja tiedottamalla tästä. Lindman ja Kivijärvi ottavat tiedottamisesta koppia. 

16. Posti  

Saatiin Kehitys-lehti, kutsu kahdelle Cosmos Buran vuosijuhliin sekä printtilehtosina 
sosiologien kannanotto leikkauksia vastaan. 

17. Seuraavan kokouksen ajankohta  

Doodlaillaan asian tiimoilta. 

18. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja Katri Kärkkäinen päättää kokouksen klo 19:54. 


