
Kontakti ry:n hallituksen kokous 2/19 
 
 
Aika 15.2. Klo 13:00 
 
Paikka: Uusi Ylioppilastalo, Beauvoir 
 
Läsnä: Veera Heinonen, Aino Kääpä, Elena Reinistö, Hilma Anttila, Sylvia Ikonen, Eevi Peiponen, 
Mirka Råberg, Helmi Soininvaara, Aino Poroila, Aliisa Maunula 
  
 
ESITYSLISTA 
 

1. Kokouksen avaaminen 
 
Veera avasi kokouksen klo 13.09. 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Olemme päätösvaltaisia. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslista hyväksytään. 
 
 
4. Opintoasiat 
 
Opintoasioihin liittyen julkaistu e-lomake, jolla opintovastaavaan saa helposti yhteyden opintoihin 
liittyvissä asioissa.  
Muiden sosiaalitieteiden opintovastaavien kanssa suunniteltu yhteistyötä, mutta yhteistyö ei ole 
vielä konkretisoitunut. Opintovastaavien kesken suunniteltu esimerkiksi kyselyä sosiaalitieteilijöille, 
miten opintouudistus on toiminut. Kyselyn tuloksia voidaan viedä eteenpäin yliopiston 
henkilökunnalle. Sosiologian oppiainekahveja kaavailtiin toukokuulle. Sosiologipäiville järjestetään 
yhteislähtö. 
 
 
5. Web- ja tiedotusasiat 
 
Ei lisättävää. 
 
 
 6. Tilat 
 
Ei lisättävää. 
 
  
7. KV ja suhteet 
 
Suhdetyöskentelyyn ei lisättävää. 
 
 



8.Työelämä ja alumnit 
 
Työelämätapahtumia suunnitellaan yhdessä muiden ainejärjestöjen työelämävastaavien kanssa. 
Ekskutoivekyselyyn tulleita ekskukohdetoiveita otetaan huomioon.  
 
  
9. Yhdenvertaisuus 
 
Ei lisättävää. 
 
  
10. Kulttuuri 
 
Eksku valtsikan speksiin on täynnä. Menemme speksiin 19.2. Keskustelimme ideasta järjestää 
keskustelutapahtuma jonkin poliittisen aiheen ympärille, kuten ympäristö- tai 
yhdenvertaisuusteemalla. 
 
 
11. Ympäristö 
 
Keskustelimme kirppisteemaisen tapahtuman järjestämisestä toukokuussa. Tulostamme ja 
laminoimme turvallisemman tilan periaatteet, jotta ne olisi helposti laitettavissa esille Kontaktin 
tapahtumiin. Hankimme muovilautaset, vähentäen näin kertakäyttöastioiden käyttöä.  
 
 
12. Juhlat 
 
Kaudenavajaiset menivät hyvin. Paikalla kävi illan aikana noin 50 henkeä. Pullaa oli riittävästi 
tarjolla. Opintosuunnan tarkentumisen kunniaksi järjestetään muiden ainejärjestöjen kanssa 
yhteisbileet maanantaina 4.3. Kontaktin oma tervetuloiltama sosiologian opintosuunnan valinneille 
pidetään näillä näkymin tiistaina 12.3. Vuosijuhlien järjestäminen etenee odotetulla tavalla. 
Vuosijuhlakutsu ja ilmoittautumisohjeet juhliin julkaistaan pian.  
  
 
13. Virkistys 
 
Kontaktin mökkireissua kaavailtiin alustavasti toukokuulle. Pohdittiin mahdollisen kyselyn 
teettämisestä: kuinka moni olisi kiinnostunut lähtemään mökkeilemään ja moneksiko yöksi. 
 
 
14. Talousasiat 
 
Tilinkäyttöoikeudet on nyt luovutettu puheenjohtajalle Veera Heinoselle ja taloudenhoitajalle Elena 
Reinistölle. 
 
 
15. Muut esille tulevat asiat 
 
Kävimme läpi palautelomakkeella tulleita palautteita sekä työelämäekskutoiveita. Työelämäekskuja 
toivottiin mm. ympäristöjärjestöihin, rikosseuraamuslaitokselle, julkisen puolen ministeriöihin, sekä 
muihinkin paikkoihin kuin järjestöihin. Palautelomakkeessa oli enimmäkseen positiivista palautetta 
Kontaktin toiminnasta.  
 
 
 



16. Posti 
 
Ei postia.  
 

17. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
Seuraavan kokouksen ajankohta doodlataan. 
 

18. Kokouksen päättäminen 
 
Veera päättää kokouksen klo 14.41. 


