
KONTAKTI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 7/18 

Tiistai 17.4.2018 klo 16.00 Paikka: Beauvoir, Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 

Läsnäolijat: Tuomas Hallamaa, Katri Kärkkäinen, Essi Tervonen, Elina Lindman, Emilia Knaapi, Aliisa 

Maunula, Sari Kivijärvi, Max Lainema saapui kohdassa 4 (lähti kohdassa 14) 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Kärkkäinen avasi kokouksen klo 16.12 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Kärkkäinen ehdotti, että kohta 4 (talousasiat) vaihtavat kohdan 8 (yhdenvertaisuus) kanssa paikkaa 

esityslistassa. Ehdotus hyväksytttiin.  

4. Yhdenvertaisuus 

Sovittiin, että panostamme enemmän englannin kielen käyttämiseen. 

Selvitämme, voiko Alinan tapahtumien järjestysmies olla joku muu kuin hallituksen jäsen, jolloin 

järjestäjät keskittyisivät omiin vastuualueisiinsa paremmin.  

5. Tilat 

 Alina varattu 4.12.2018 

 Alina varattu 5.11.2018 

 Kattosauna Sivistys poissa käytöstä ainakin syksyyn asti 

6. Opintoasiat 

 Opintojen kehittämispäivä 11.5. 

 Tiedettä ja Kaljaa 25.4. 

Knaapi kävi kuulemassa sosiaalitieteiden johtoryhmältä uudesta sosiaalitieteiden maisteriohjelmasta 

läsnäolopakoista ja uudesta opintosuunnasta, kulutustutkimuksesta. Läsnäolopakko on jatkossa 

ilmoitettava kurssin ilmoittautumissivulla. 



7. Web- ja tiedotusasiat 

 Tietosuojaseloste - tapahtumien ilmoittautumisrekisteri 

 Tietosuojaseloste - jäsenrekisteri 

 Tietosuojapolitiikka, tietosuojarekisterien käyttöoikeudet, tietojen elinkaari, tietosuojan 

tekninen varmistaminen sekä henkilön oikeus pyytää ja korjata tietonsa 

Hallamaa ja Kärkkäinen kävivät GDPR-tietosuoja-asetus -koulutuksessa, jossa käytiin läpi 

tietosuojapolitiikan muutoksia. Tietosuojaseloste jäsenrekisteristä ja tapahtumiin ilmoittautumisesta 

ovat jatkossa luettavissa Kontaktin nettisivuilla. Infotaan kontaktilaisia Facebookissa ja 

sähköpostilistalla tietosuojauudistuksesta.  

Pyydetään kontaktilaisia ja erityisesti entisiä Kontaktin hallituslaisia poistamaan sellaisia tietoja, jotka 

täyttävät henkilörekisterin kriteerit, ja joita heillä ei enää saisi olla hallussa.  

Hyväksymme Hallamaan ehdotuksen Kontaktin tietosuojapolitiikasta ja jäsenrekisterin ja tapahtumien 

ilmoittautumisrekisterin tietosuojaselosteesta sekä niiden käyttöönotosta.  

8. Talousasiat  

Kontakti osallistuu Sosiaalitieteiden turnajaisten kuluihin.  

9. Ympäristö  

Ympäristöasiat ovat sujuneet moitteettomasti.  

10. Kulttuuri 

 Tason kanssa saariretki > puhuttu 18.5. ajankohdasta, vaihtoehtoisesti 21.5. alkavan viikon 

alussa  

Sovimme Tason kanssa järjestettäväksi saariretkipäiväksi 18.5. 

11. Työelämä ja alumnit 



Sovimme, että syksyllä järjestetään vähintään kaksi työelämäeksursiota. 

12. Virkistys 

 Mökki > eventti ulos – hinta ym tarkemmat tiedot ulos myöhemmin! 

Sovimme mökkireissun hinnaksi 22 euroa per osallistuja. 

13. KV ja suhteet 

 Ilmiön julkkaritapahtuma 11.6. Tiedekulmassa  

 Päivän sopiminen Habituksen Minigolfauksen kanssa 

Jaetaan Ilmiön julkkaritapahtumaa sähköpostilistalla ja Facebookissa. 

Minigolf Habituksen kanssa sovittiin alustavasti viikolle 38. 

 

Keskiviikkona 9.5. on Sosiaalitieteiden turnajaiset sosiaalitieteiden järjestöjen kesken ja jatkot 

pidetään Kuppalassa. Kontakti tekee tapahtuman Facebookiin ja jakaa tapahtumaa. 

 

14. Juhlat 

 Vuosijuhlien purkaminen - miten meni? 

 VAPPU < 333 

 Sinnemäen juhlat + opintojen kehittämispäivä 

 PMF ajankohta (+ merkkisuunnittelu, tilaus?) 

Oli kivaa ja juhlat onnistuivat. Parannettavaakin olisi ollut. Pohdittiin erityisesti vuosijuhlapäivän 

työnjakoa, turvallisemman tilan periaatteita ja yhdenvertaisuutta sekä järjestäjien vastuualueita. 

Englanninkielistä ohjelmaa olisi voinut olla enemmän. Kehitetään toimintaa jatkoa ajatellen. Puhuttiin 

vuosijuhlatiedoston tekemisestä, johon kerättäisiin seuraavien vuosijuhlien järjestäjiä varten 

olennaista tietoa, joka olisi auttanut meitä vuosijuhlien järjestämisessä. Opintojen kehittämispäivästä 

tiedotetaan, jotta saadaan väkeä paikalle. 

 

25.4. Tiedettä ja Kaljaa -tapahtumassa on tarjolla myös teetä ja kombutchaa. 

 

30.4. Vappupiknikin tapahtuma on ulkona, hallitus saapuu paikalle klo 11. 

Seuraavan PMF:n asioita käsitellään seuraavassa kokouksessa.  



 

15. Muut esille tulevat asiat 

 

Ei ole. 

16. Posti 

 

Kutsu Habituksen vuosijuhliin sekä Kehitys-lehti. 

17. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Doodlaillaan seuraava ajankohta. 

18. Kokouksen päättäminen 

Kärkkäinen päättää kokouksen klo 17.52. 

 

 


