
Pöytäkirja 
Kontakti ry:n hallituksen kokous 3/19 
 
Aika: Maanantai 11.3. Klo 19.00 
Paikka: Uusi Ylioppilastalo, kokoustila Beauvoir 
 
Läsnä:  
Veera Heinonen (puheenjohtaja) 
Mirka Råberg (varapuheenjohtaja) 
Elena Reinistö (taloudenhoitaja) 
Hilma Anttila (sihteeri) 
Helmi Soininvaara  
Aino Kääpä  
Sylvia Ikonen 
Aino Poroila  
Eevi Peiponen 
Aliisa Maunula  
 
 
ESITYSLISTA 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 19.04. 
 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Olemme laillisesti kokoon kutsuttuja ja päätösvaltaisia. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslista hyväksytään.  

 

4. Opintoasiat 

Kontakti järjestää yhteislähdön Sosiologipäiville 27.4.2019 Turkuun. Sosiologian opintosuunnakseen 
saaneille järjestetään Uusien ilta Kuppalassa tiistaina 12.3. klo 18. Suunnittelimme tapahtumaa Tiedettä ja 
kaljaa ja edunvalvontaa huhtikuulle. Toiveena on, että se olisi ennen opetuksen kehityspäivää (16.5.), jotta 
tapahtumassa voidaan kuulla myös opiskelijoiden ajatuksia opetuksesta sekä kehitysideoita. 
Valtiotieteellinen tiedekunta tukee kontaktilaisten lähtöä Sosiologipäiville. Lähtijät voivat hakea tuen 
jälkikäteen Kontakti ry:ltä. 
 
 
5. Web- ja tiedotusasiat 
  
Keskustelimme hieman nettisivujen sisällöstä. 
  



6. Tilat 
 
Alina varataan vaalikokousta varten joulukuun puoleen väliin. Vaalikokouksen yhteyteen suunnitellaan 
pikkujouluja. Keskustelimme, että voisimme mahdollisesti pitää yhteissitsit jonkun muun ainejärjestön 
kanssa syksyllä. Kontaktin kesäjuhlia kaavailtiin päivälle 15.8.  
 
  
7. KV ja suhteet 
 
Valtiotieteellisen ainejärjestöjen ystävyysjärjestöt arvotaan virkistysvastaavien seuraavassa 
yhteistapahtumassa. 

 

8.Työelämä ja alumnit 

YKA:n järjestämässä kokouksessa sovittiin alustavasti mm. että Kontakti ry osallistuu Status ry:n kanssa 
Vahvuudet haltuun tapahtuman 22.4. järjestämiseen. Tapahtuman teemana tänä vuonna on tulevaisuuden 
työ ja teknologia. Syksyllä Kannunvalajat järjestävät työelämämessut todennäköisesti marraskuussa, johon 
kaikki ainejärjestöt voisivat jotenkin osallistua. Alumnikokouksessa pyydettiin alumneilta suosituksia 
ekskukohteiksi. Työelämäekskuja on tulossa keväälle ainakin yksi ja syksylle kaksi.  
 
 
9. Yhdenvertaisuus 
 
Yhdenvertaisuusvastaavat ovat menossa Helsingin yliopiston järjestämään yhdenvertaisuustapahtumaan 
19.3. Turvallisen tilan periaatteet pyritään printtaamaan ja laminoimaan ennen vujuja. 
 
 
10. Kulttuuri 
 
Keskustelimme kulttuuriekskun järjestämisestä keväälle.  
 
 
11. Ympäristö 
 
Päätämme kannattaa julkisesti Ilmastoveivi-kampanjaa ja mainostaa sitä kontaktilaisille. Kontakti tukee 
ilmastolakkoon osallistumista.  
 
 
12. Juhlat 
 
Opintosuuntansa täsmentäneille järjestetyissä Ohi on! -juhlissa, 4.3. ei käynyt kovin montaa henkilöä.  
Vuosijuhlien suunnittelu etenee odotetusti. Pöytäjuhlan järjestäminen on hyvällä mallilla. 
Keskustelimme vuosijuhlien haalarimerkkien tilaamisesta. 
 
 
13. Virkistys 
 
Kontakti tekee yhteislähdön Helsinginkadun approille 11.4. klo 17.  
 



14. Talousasiat 
 
Kontakti ry maksaa kassastaan toiminnantarkastajien skumpat 25,98e, sekä Helsinginkadun appron liput 
10kpl, 135e, jotka myöhemmin myydään osallistujille.  Maksut hyväksytään.  
  
 
15. Muut esille tulevat asiat 
 
Kontakti ry:n työelämän pääyhteistyökumppani YKA on sponsoroinut Kontakti ry:n toimintaa 200 eurolla. 
Hallituksen virkistysilta siirrettiin perjantaille 22.3. 
 
   
16. Posti 
 
Ei ole.  
 

17. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
Seuraavan kokouksen ajankohta doodlataan. 
 

18. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.45. 
 
 


