
PÖYTÄKIRJA 
Kontakti ry hallituksen kokous 2/20 
 
Aika 27.2.2020 klo 17.00 
Paikka  Aleksandria, huone 331 
Paikalla Aino Kääpä, Jonna Rajala, Max Lainema, Julia Kokkonen, Arttu Jokinen, Arttu 

Manninen, Arttu Ahmala, Mirka Råberg, Satu Perjo 
 
1. Kokouksen avaaminen 

 
Puheenjohtaja Aino Kääpä avaa kokouksen klo 17.11 

 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Olemme laillisesti kokoon kutsuttuja ja päätösvaltaisia. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Hyväksytään. 
 
4. Opintoasiat 
 

Katsaus sosiologipäivien yhteislähdön tilanteeseen. Matka-avustuksen haku 
etenee ja asian tiimoilta sovittiin, että Satu Perjo selvittää asiaa soittamalla 
yhteyshenkilölle.  

 
International Sociological Associationin kokouksen jälkeinen yhteisohjelma on 
tarkoitus järjestää sosiologipäivien kanssa samalla viikolla. Sovittiin, että asian 
tiimoilta otetaan yhteyttä sähköpostitse. 

 
Jonna ja Satu osallistuivat sosiaalitieteiden opintotoimijoiden kokokseen, jossa 
käytiin läpi sosiaalitieteiden karnevaalien järjestämistä syksyllä ja muita 
yhteisiä asioita. Sovimme, että olemme mukana! 

 
Torstaina 12.3. klo 14-15.30 järjestetään tervetuloinfo opintosuuntavalinnassa 
valituille uusille sosiologian opiskelijoille. Sovittiin yhdessä, ketkä hallituksesta 
pääsisivät osallistumaan tapahtumaan ja vastaamme kutsuun osallistua infoon 
hallituksen puolesta. 

 
5. Web- ja tiedotusasiat 
 

Verkkosivujen uudistus on edessä! Ideoimme blogin uudistamista niin, että 
Facebookin ja Instagramin julkaisut voisi sijoittaa blogin etusivulle, eikä 
Kontaktin kotisivu toimisi enää varsinaisesti blogina. 

 



6. Tilat 
 

Ei esille tulevia asioita. 
 
7. KV ja suhteet 
 

Socius ry Itä-Suomen yliopistosta oli ottanut yhteyttä ja tiedusteli yhteisen 
tapaamisen mahdollisuutta heidän ekskursionsa yhteydessä. Kuppala on 
varattu ja Konstruktio Ry on tietojemme mukaan ottanut tästä kopin. Yhteinen 
tapaaminen olisi huhtikuussa viikolla ennen vuosijuhlia perjantaina 3. 
huhtikuuta. Yhteistoimintaa ja kepeää sellaista on suunnitteilla eli mukana 
ollaan!  

 
Kokouksessa tuotiin esille, että Desistanssi Ry:n eli kriminologian ainejärjestön 
kanssa olisi hauskaa järjestää ekskursio yhdessä. Kriminologialla ja 
sosiologialla on kuitenkin tieteenaloina yhtymäkohtia, joten yhteinen tekeminen 
olisi perusteltua siltäkin kannalta. Hallituksessa suhtaudutaan yhteistyön 
tekemiseen myönteisesti ja kiinnostusta on! 

 
8. Työelämä ja alumnit 
 

Kontaktin toimintakyselyn e-lomakkeen kautta oli tullut pari toivetta. Sen kautta 
oli tuotu esiin, että ammattiliitto ja järjestösektori kiinnostaa. Julia Kokkonen 
ehdottaakin, että aloitettaisiinko toiminta järjestösektorista. Sylvia on luvannut 
ottaa yhteyttä joihinkin järjestöihin. Sen tiimoilta kyseltiin ehdotuksia, että mihin 
ammattiliittoon otettaisiin yhteyttä.  
 
Tämän lisäksi toimintakyselyn kautta annettiin erityisesti kulttuuriin liittyviä 
ideoita, esimerkiksi teatteri ja ilmaismuseot kiinnostavat. Tiedettä ja kaljaa -
tapahtumalle toivotaan jatkoa, maalliselle risteilylle myös. Yksi toimintakyselyn 
ehdotuksista oli yhteinen ulkoilutapahtumana, kuten sieniretki. Tämän lisäksi 
kyselyssä tiedusteltiin, milloin vuosijuhlat ovat (11.4.) ja hallitukselle lähetettiin 
kivoja terveisiä.  
 
Ensimmäinen työelämäekskursio on pistetty jo aluille! Julia Kokkonen on 
ottanut hoitaakseen työelämätapahtuman järjestämisen ja ottaa yhteyttä 
saamiinsa kontakteihin.  

 
Työelämävastaaville oli tullut viestiä Dodolta työelämätaitoihin liittyvän 
tapahtuman järjestämiseen liittyen (28.4. klo 17-19 Think Companilla) ja 
tiedusteltu tulisiko Kontakti mukaan tapahtumayhteistyöhön. Julia lupasi 
selvittää lisätietoja tapahtumasta ja päätämme, mitä teemme, kun tiedämme 
lisää. Yhteistyön mahdollisia muotoja olisivat esimerkiksi se, että jakaisimme 
tietoa tapahtumasta, haastateltavia lavalle tai auttaisimme tapahtuman 
suunnittelussa ja juontamisessa. 

 

  



9. Yhdenvertaisuus 
 

Laulun työstäminen jatkuu. Uuden biisin muokkaamiseen ei ole ollut suurta 
osallistujaryntäystä ja hallituslaisten keskuudessa nousi huoli siitä, että laulu 
tulee yhteisön ulkopuolelta, eikä laulua koeta näin ollen omaksi. Olemme 
päättäneet muuttaa laulua, mutta lopullista toteutusta ei ole lyöty lukkoon. 
 
Yhtenä ehdotuksena oli, että laulua muutettaisiin ilmiselvemmin itseironiseen 
suuntaan. On hyvä miettiä, miten kaikilla olisi tervetullut olo Kontaktin piirissä. 
Päätimme pohdiskella ja työstää mahdollisia ratkaisuja ja lauluasiaan tullaan 
palaamaan pian.  

 
  
10. Kulttuuri 
 

Valtsikan speksin yhteislähtö meni hyvin ja Speksi oli viihdyttävä! 
Tapahtumaan varattiin 10 lippua ja kaikki menivät. Ensi vuonna olisi hyvä olla 
enemmän lippuja kyseiseen tapahtumaan.  

 
Esille tuotiin idea siitä, että keväällä mentäisiin ympäristöaiheiseen näyttelyyn 
Kiasmaan. Jos tapahtuma järjestettäisiin kuun ensimmäisenä perjantaina, niin 
sisäänpääsy olisi ilmainen. Ajankohdaksi kaavailtiin perjantaita 3. huhtikuuta.  

 
Max Lainema ehdotti kesälle yhteistähengailua. Vuonna 2017 Kallion block 
party -yhteishengailu on ainakin järjestetty kerran aiemmin. Tarkoitus olisi, 
että kesähengailu olisi tapahtuma ilman minkäänlaista osallistumismaksua. 
Enemmänkin tyylillä, että tavataan jossakin ja vietetään aikaa yhdessä. 
Sovimme, että mietimme tätä vielä lähempänä kesää.  
 

11. Ympäristö 
 

Ympäristövastaavamme Julia Kokkonen on osallistunut HYY:n 
ympäristökoulutukseen. Koulutus oli kuulemma hauska tapahtuma, jossa 
puhuttiin asioiden hoitamisesta ympäristöystävällisemmin.  

 
Tapahtumassa oli hyvää ideointia ja tärkeää keskustelua. Yksi idea 
ympäristöystävällisempään toimintaan oli esimerkiksi kehotus jäsenistölle 
vuosijuhlilla, että hävikkiruokaa saa ottaa mukaan, jos sitä sattuu jäämään. 
Toinen idea oli, että joihinkin tapahtumiin voisi ottaa oman kupin mukaan, 
kuten silliksille. Arttu Manninen ideoi mahdollisuutta biohajoavien 
kertakäyttöastioiden käyttöön, jos niitä ylipäätään tarvitsee. Toisaalta 
keskusteluun nousee ajatus siitä, että olisi hienoa, jos Kontakti Ry ei ostettaisi 
enää kertakäyttöisiä astioita.  

 
Kannunvalajat ovat järjestämässä ilmastolakkoon yhteislähtöä. Päätetään, että 
osallistumme yhteislähtöön perjantaina 13. maaliskuuta.  

 



12. Juhlat 
 

Vuosijuhlien lippujen hinta määrittyy vuoden 2018 hintatason mukaan. 
Keskusteluun nousee muistutus siitä, että pitää muistaa huomioida myös 
viinien vegaanisuus. Mirka lupasi tehdä tarkan laskelman budjetista. Tärkeänä 
pidetään myös vuosijuhlien taloudellista saavutettavuutta. Alkoholittoman 
juhlajuoman valinta on myös tehty. Myös juhlien esitystä koskeva ehdotus 
hyväksytään. Juhlapuhujaan ollaan yhteydessä pian ja Mirka lupasi ottaa 
yhteyttä puhujiin.  
 
Tiedossa on tällä hetkellä kolme nakkilaista, mutta lisää apuvoimia tarvitaan. 
Arttu Manninen lupasi tiedustella valokuvajaa vuosijuhliin. Myös vuosijuhlien 
jatkojen ohjelmaa suunniteltiin. Oli käynyt ilmi, ettei akateemiset 
kasvintuottajat anna enää kukkia ilmaiseksi, joten ostamme itse jotain pöytiin 
koristeeksi. Vuosijuhlien menu kuulosti kaikista herkulliselta ja sai yleisen 
hyväksynnän. Satu Perjo lupasi selvittää mahdollisuutta henkilöauton käyttöön 
vuosijuhlapäivälle. 

 
13.  Virkistys 
 

Kauden aloituksen tiimoilta pohdittiin pullaperjantain järjestämistä. 
Tapahtumasta tiedotetaan facebookissa. Yhdessä mietittiin, voisiko 
tapahtuman järjestää kenties tiedekunnan tervetuliaisinfon jälkeen. Päivää ei 
kuitenkaan lyödä vielä lukkoon ja ideoimme tapahtumaa konseptilla 
”Pullaperjantai goes torstai”. Huomioitavaa pullaperjantain järjestämisessä on 
myös se, että Klixillä saa olla vain kuuteen asti iltapäivällä. Alustavaksi 
tapahtuman ajankohdaksi sovitaan lopulta torstai 19. maaliskuuta. 

 
14.  Talousasiat 
 

Tilannekatsaus talousasioihin. Kontakti Ry valtuuttaa Arttu Jokisen hoitamaan 
talousasioita. Talousarvio tehdään maanantaiksi 2. maaliskuuta 2020. 
Sähköinen kulukorvauslomake on nyt käytettävissä. Myönnetään 
taloudenhoitajalle Arttu Jokiselle ja puheenjohtajalle Aino Kääpälle 
käyttöoikeudet kontaktin tiliin FI23 4730 4720 0094 72. Samalla myönnetään 
oikeudet verkkopankkiin ja verkkopankkitunnuksiin, joilla saa hoitaa 
yhdistyksen rahaliikennettä verkkopankissa, tunnistautua sekä tehdä 
maksutapahtumia verkkopankkitunnuksilla. Hallitus on päättänyt  Veera 
Heinosen ja Elena Reinistön tilinkäyttöoikeuden POP Pankin tiliin FI23 4730 
4720 0094 72 ja luovuttaa tilinkäyttöoikeudet Arttu Jokiselle ja Aino Kääpälle. 
 

 
15.  Muut esille tulevat asiat 
 

Ei muuta esille tulevaa asiaa.  



 
16. Posti 
 

Ei ole.  
 
17. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 

Sovitaan doodlaamalla sopivin ajankohta.  
 
18. Kokouksen päättäminen 
 

Kokous päätetään ajassa 18.57. 


