
KONTAKTIN HALLITUKSEN KOKOUS 11/18 
 
Aika: Maanantai 15.10. 2018 klo 17:00 
 
Paikka: Weber, Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A  
 
Läsnäolijat: Essi Tervonen, Tuomas Hallamaa, Sari Kivijärvi, Veera Heinonen, Julia Kokkonen, 
Aliisa Maunula 

1. Kokouksen avaaminen 

Tuomas avasi kokouksen klo 17.09. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Ollaan laillisesti kokoon kutsuttuja ja päätösvaltaisia. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

4. Tilat 

-Weberissä heitetty tikkaa, seinässä jälkiä. Kaikille Kannuklusteria käyttäville järjestöille saattaa 
tulla käyttökieltoa. 

Kaikki Kannuklusteria käyttävät eivät saaneet käyttökieltoa, asia hoidettiin. 

5. KV ja suhteet 

Ei paikalla. 

6.Työelämä ja alumnit 

-Minimentoroinnin tilanne 



Ilmoittautuminen on loppunut. Ryhmät on jaettu. Mukana on enemmän osallistujia kuin viime 
vuonna. Mentoreita voisi jatkossa silti olla vähemmän. 

- Ekskut: yhteistyö ja Kontaktin oma tavoitteena 

Stigman kanssa yhteisekskursion suunnittelu Amnesty Internationalille on lähtenyt käyntiin. 
Viestimme Helsingin kaupunkiympäristön kanssa. 

7. Yhdenvertaisuus 

Emme ole tormänneet ongelmiin. 

8. Kulttuuri 

·         VOOn kanssa 9 hyvää syytä elää -näytelmä ti 13.11. 

Ilmoittautuneita on 17. 

 

9. Ympäristö 

-ilmastomielenosoituksen promoaminen 

Kannustamme ihmisiä osallistumaan tiedottamalla tapahtumasta sähköpostilistalla ja muussa 
sosiaalisessa mediassa.  

10. Juhlat 

-Sosiaalitieteiden vanhojen ilta alustavasti 23.11. Vapaaehtoisia nakkilaisia? 

Sovitaan ensi kokouksessa, johon odotetaan enemmän väkeä paikalle. 

-PMF:n tilanne 

Sovittiin päivämäärät ja hakijat kalusteiden noutamiselle ja palauttamiselle. Palkinto on päätetty. 



Suuren osallistujamäärän takia otamme Kuppalaan sisään vain opiskelijoita ja alumneja eikä me 
enää päästetä väkeä sisään tietyn rajan jälkeen. Olemme myös hoitaneet tapahtumalle 
ongelmatilannehenkilöitä. 

-Ensi vuosijuhlien tilat 

Olemme kartoittaneet sopivia tilavaihtoehtoja. 

11. Virkistys 

-Risteilyn tilanne - 21.10. ilmoitus Tallinkille risteilijämäärästä 

23 on ilmoittautunut mukaan. 

-Hallituksen kämppäappro 

Doodlaillaan päivä. 

12. Talousasiat 

-Kontaktin osuus MuPo:n logosuunnittelijan palkkiosta 8 € 

Kannatetaan maksamista. 

Talousvastaava ei ole paikalla. 

13. Opintoasiat 

Opintovastaava ei ole paikalla. 

14. Web- ja tiedotusasiat 

- e-lomakkeisiin linkki Kontaktin tietosuojapolitiikkaan ja ruksausboksi siitä, että vastaaja on 
tutustunut kyseiseen asiakirjaan 



Lomakkeisiin lisätään kyseiset asiat. 

- Lukekaa tietosuojaan liittyvät dokumentit ennen e-lomakkeiden tekoa 

Luetaan Kontaktin nettisivuilta kätevästi Liity jäseneksi -kohdasta löytyvät tietosuojadokumentit 
ennen e-lomakkeiden tekemistä. 

15. Muut esille tulevat asiat 

Ei ole. 

16. Posti 

Ei ole. 

17. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Doodlaillaan sopiva kokouspäivä. 

18. Kokouksen päättäminen 

Tuomas päättää kokouksen klo 19:55. 

  

 


