
 
Pöytäkirja  
Kontakti ry:n hallituksen kokous 8/19 
 
 
Aika: 26.8.2019.2019 Klo 18 
Paikka: Kokoushuone Beauvoir, Uusi Ylioppilastalo 

 
Läsnä: 
Veera Heinonen (puheenjohtaja)  
Mirka Råberg (varapuheenjohtaja) 
Hilma Anttila (sihteeri)   
Helmi Soininvaara 
Aino Kääpä 
Aino Poroila 
Eevi Peiponen 
Julia Kokkonen 
Aliisa Maunula  
 

Estyneet: 
Sylvia Ikonen 
Elena Reinistö (taloudenhoitaja) 

 
 
 
ESITYSLISTA 
 

1. Kokouksen avaaminen 
 
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.22. 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Olemme laillisesti kokoon kutsuttuja ja päätösvaltaisia.  

 
3. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslista hyväksytään. 
 
 
 



4. Opintoasiat 
 
Opetussuunnitelmia muokataan nyt syksyllä, opintovastaava seuraa asiaa. Suunnitellaan Tiedettä 
ja kaljaa -tapahtuman järjestämistä syksylle. 
 
 
5. KV ja suhteet 
 
Kontaktin hallituksesta kaksi osallistuu Welcome Fairille ke 28.8. Päätämme myydä nykyiset 
haalarimerkit pois. Suunnittelemme metsäretkeä Manan kanssa. Pyritään järjestämään joku 
yhteistapahtuma ystävyysjärjestö Kumouksen kanssa. Pohdittiin yhteistyön tekemistä myös CISSI:n 
ja Habituksen kanssa.  
 
Emmi Rantanen kysyi haluaisiko Kontakti järjestää ISA:n kokoukseen oheisohjelmaa maaliskuussa 
2020. Pohdimme asiaa vielä myöhemmin.  
 
SPR:n vaikuttajatiimi on ehdottanut kohtaamiskahvilan järjestämistä jonkun valtiotieteellisen 
ainejärjestön kanssa. Päätämme viedä asian eteenpäin sosiaalitieteiden muille järjestöille. 
Tapahtuma olisi alustavasti syyskuun loppupuolella. 
 
 
6.Työelämä ja alumnit 
 
Suunnittelemme osallistuvamme excuun Sosiaali- ja terveysministeriöön. Pohdimme oman excun 
järjestämistä johonkin yritykseen loppusyksystä. Pohdimme, miten minimentorointia voisi 
muokata kevyemmäksi ja lisätä matalamman kynnyksen tapahtumia kuten esimerkiksi 
työelämäiltoja syksyn ohjelmaan. Hallituksesta löytyi kiinnostusta järjestää tapahtuma sosiologian 
hyödyntämisestä muillakin elämän osa-alueilla kuin työelämässä. 
 
 
7. Juhlat  
 
Suunnittelemme Paskan musan festaria. PMF järjestetään perjantaina 18.10.2019 Kuppalassa. 
Pohdimme myös oheisohjelman kehittämistä festariviikolle esimerkiksi ”paskaa” sillistä. 
Teetämme uusia PMF-merkkejä. 
 
Päätämme olla järjestämättä erikseen Kontaktin kaudenavajaisia. Pidimme kesäjuhlat, sekä 
järjestämme mökkireissun heti alkusyksystä, joten ne voivat toimia kauden avaajina. 
  
 
8. Syksyn fuksitapahtumat ja valtsikan tapahtumat 
 
Osallistumme sosiaalitieteiden ainejärjestöjen hallitusesittelyihin Saunaa ja sosiaalitieteitä 
tapahtumassa torstaina 29.8.2019 sekä Kannunkaatajaisiin maanantaina 2.9.2019. Olemme 
mukana myös Kannun fuksiseikkailussa pitämässä rastia Statuksen kanssa torstaina 5.9.2019. 
Päätämme sosiaalitieteiden fuksiaisiin (18.9.) osallistumisesta ja rastista myöhemmin. 



 
 
9. Virkistys 
 
Kontaktin mökkireissulle, joka järjestetään 7.8.2019, on tällä hetkellä ilmoittautuneita 14 kpl.  
 
 
10. Yhdenvertaisuus- ja ympäristöasiat 
 
Siirrämme keskustelun Kontaktin biisistä seuraavaan kokoukseen. Keskustelemme risteilyn 
korvaavasta tapahtumasta sekä palaamme vuosijuhlapalautteeseen myöhemmin.  
 
 
11. Talous 
 
Taloudenhoitaja on estynyt kokouksesta, joten ei lisättävää.  
 
 
12. Kulttuuri  
 
Pohdimme ensi kokouksessa syksyn kulttuuriekskuja. 
 
 
13. Muut esille tulevat asiat 
 
Ei ole. 
 
 
14. Posti 
 
Postissa on tullut Zodiakin ohjelmisto.  
 

15. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
Seuraavan kokouksen ajankohta doodlataan.  
 
 
16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.57. 

 


