
KONTAKTIN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2018 
 
Aika: Torstai 3.5.2018 klo 17:00 
 
Paikka: Thirsty Scholar, Fabianinkatu 37 
 
Läsnäolijat: Elina Lindman, Veera Heinonen, Julia Kokkonen, Katri Kärkkäinen, Max Lainema, 
Tuomas Hallamaa, Sari Kivijärvi, Essi Tervonen (saapui kohdassa 5) 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 
Kärkkäinen avasi kokouksen klo 17:14. 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslista hyväksyttiin. 
 
4. Yhdenvertaisuus 
 
Yhdenvertaisuusasiat ovat toimineet moitteettomasti. 
 
5. Kulttuuri 
 
Tason kanssa retki 18.5. 
 
Yhteistapahtumaa ollaan tiedotettu. 
 
6. Ympäristö 
 
Ostetaan uudet muoviaterimet kertakäyttöisten sijaan. 
 
 7. Juhlat 
 
PMF - ajankohta, merkkien tilaus ja suunnittelu? 
 
Ajankohdaksi sovittiin ensimmäisen periodin loppupää. Keskusteltiin haalarimerkin 
hahmovaihtoehdoista ja tilausajankohdasta. Suunnittelemme haalarimerkin itse. 
 
8. Virkistys 



 
Mökkiasioita (mökki 31.5.-2.6.) 
 
Päätimme, että vaikka tuleekin mökille yöpymään vain yhdeksi yöksi, on maksettava koko 
summa (22 euroa). Kaikki mökillä olevat osallistuvat siivoamiseen ja mahdollisesti ruuanlaittoon. 
 
9. Talousasiat 
 
Saatiin postissa lasku. Talousasiat muuten hoidettu moitteettomasti. 
 
10. Opintoasiat 
 
Kuulumisia sosiologiaamiaiselta 
 
Kärkkäinen ja Knaapi olivat paikalla. Tilaisuudessa käytiin läpi opintoasioita sekä sovittiin 
Armisen ja Sinnemäen kanssa tulevista läksiäisjuhlista. Sovittiin, että opintojen kehittämispäivä 
ja Ainon läksiäiset pidetään 23.5. Ensin klo 14-16 järjestetään opintojen kehittämisosuus, jossa 
keskustellaan muuttuva sosiologia –teeman alla, jonka jälkeen siirrytään pelaamaan petankia 
yhdessä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa Kaisaniemen puistoon. Klo 18 eteenpäin 
järjestetään Ainolle läksiäiset Kuppalassa. Opintojen kehittämispäivillä on purtavaa ja juotavaa. 
 
Suunniteltiin Sinnemäen lahjaa.  
 
11. Web- ja tiedotusasiat 
 
Aimo Annos ja ainejärjestöesittely 
 
Kontaktin esittely Aimo Annokseen pitää päivittää. Tarkistamme ja kuittaamme päivitetyn 
version. Tämän lisäksi teemme englanninkielisen version esittelystä. Lainema kirjoittaa esittelyn 
englanniksi. 
 
Uudet tietosuojaselosteet lisätään Kontaktin nettisivuille. 
 
Sosiologi-lehden järjestöesittelykysymyksiin vastataan yhdessä. 
 
Ilmiö-lehden julkkareista tiedotetaan. 
 
12. Tilat 
 
Ei ole uusia asioita. 
 
13. KV ja suhteet 
 



Kannun vujunakki 12.5. 
 
Lainema, Tervonen, Heinonen ja Maunula pääsevät nakkeilemaan. 
 
14. Työelämä ja alumnit 
 
Minimentoroinnin yhteydenottojen aloittaminen? 
 
Sähköpostia aiheesta lähetetään varmasti ainakin alumneille. Keskusteltiin sopivasta siitä, miten 
minimentorointi on aikaisempian vuosina järjestetty, ja mitä erityistä tänä vuonna pitää ottaa 
huomioon. Mentoreita rekrytoidaan mahdollisimman erilaisista työelämätaustoista ja 
organisaatioista, ja mentoreiden lukumäärää karsitaan edelliseen mentorointiin verrattuna.  
 
Muiden sosiaalitieteiden järjestöjen kanssa tehdään mielellään yhteistyötä työelämäasioissa 
kuten ekskujen järjestämisessä.  
 
15. Muut esille tulevat asiat 
 
Vujuilmottautuminen on tuhottava 
 
Kärkkäinen ja Hallamaa olivat tiedekunnan, alumnitiimin ja Kannunvalajien järjestämässä 
valtiotieteellisen tiedekunnan järjestökentän työpajassa 27.4.2018. Siellä puhuttiin 
ainejärjestöjen tulevaisuudesta, koulutusuudistuksen mukana tulleista haasteista, miten näitä 
haasteita voitaisiin yhdessä ratkaista ja miten ainejärjestökenttä järjestäytyy jatkossa. Esille 
nousi keskeisiksi ongelmiksi muun muassa tapahtumien päällekkäisyydet ja tapahtumien runsas 
määrä. Nämä kaksi ongelmaa johtavat siihen, ettei tapahtumiin ole tarpeeksi osallistujia, minkä 
takia tapahtumien osallistujamäärät jäävät pieniksi ja tapahtumia joudutaan jopa perumaan. 
 
Työpajassa esille nousseista asioista pidetään mahdollisesti tapaaminen valtiotieteellisen 
tiedekunnan ainejärjestöjen puheenjohtajien kesken. Teemme jatkossa mielellämme 
ainejärjestöjen kanssa enemmän yhteistyötä tapahtumien suhteen, kuten mainostamalla 
muiden ainejärjestöjen ekskursioita ja kulttuuritapahtumia, sekä järjestämällä tapahtumia ja 
toimintaa yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Isommissa Kontaktin tapahtumissa, kuten 
PMF ja risteily, voidaan kuitenkin toimia eri tavalla.  
 
16. Posti 
 
Lasku 
 
Konstruktiolta saatiin hyväntuulinen kortti. 
 
17. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 



Doodlaillaan ajankohta. 
 
18. Kokouksen päättäminen 
 
Kärkkäinen päättää kokouksen 18:20. 
 


