
PÖYTÄKIRJA 
Kontakti Ry hallituksen kokous 3/20 
 
Aika  16.3.2020 klo 17.00 
Paikka  Etäkokous, alustana Skype 
Läsnä Julia Kokkonen, Satu Perjo, Arttu Manninen, Aino Kääpä, Mirka Råberg, Arttu 

Jokinen, Arttu Ahmala 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 

Aino Kääpä avaa kokouksen klo 17.23. 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Lisätään poikkeustilanne – reagoiminen koronavirustilanteeseen kohdaksi 4. 
Esityslista hyväksytään. 

 
4. Poikkeustilanne - reagoiminen koronavirustilanteeseen 
 

Suosituksena on perua kevään tapahtumat. Näin olleen päätetään perua 
Vuosijuhlat 11.4. sekä Sillis 12.4. Pullantai-tapahtuma 19.3. peruutetaan. Kaikki 
mahdollinen kokoustaminen kasvotusten perutaan myös 31.5. asti. 
Tapahtumien siirtämisen mahdollisuutta mietitään, mutta toistaiseksi 
ilmoitetaan tapahtumien peruminen. Esimerkiksi Vuosijuhlien siirtämisen 
mahdollisuutta syksylle käsitellään. 

 
5. Opintoasiat 

• sosiologipäivät 
• ISA:n kokouksen oheisohjelma 

 
Kaikki ISA:n kokoukseen ja sosiologipäiviin liittyvä ohjelma on peruttu 
Sosiologipäivien 2020 peruuntumisen johdosta. 

 
Kuulumiset opintosuuntaan täsmentyneiden tervetuloinfosta: paikalla oli  
5 opettajaa ja arviolta 14 opiskelijaa. Tapahtumassa oli lämmin tunnelma ja 
helposti lähestyttävä fiilis. Intoa yhteiseen toimintaan on. 

 
Yksi asia olisi tärkeää. Opiskelijoiden edunvalvonta ei häviä minnekään 
poikkeustilanteessa ja se voi korostua eri näkökulmasta. Tilanteeseen voi 
reagoida ja on mietittävä, miten voi valvoa opiskelijoiden oikeuksien 
toteutumista esimerkiksi siitä näkökulmasta, miten kaikki loput opinnot 



toteutetaan. Opintovastaavat miettivät, että kun kontakti opiskelijoiden ja 
opettajien välillä puuttuu, miten voi reagoida tilanteeseen parhaalla 
mahdollisella tavalla. Opintovastaavat miettivät, miten eduvalvontaa voidaan 
parhaalla mahdollisia tavalla tehdä.  

 

6. Web- ja tiedotusasiat 
 

Nettisivujen tekeminen ja uudistaminen onnistuu myös etänä ja tämä tullaan 
toteuttamaan. 

 
7. Tilat 
 

Alinan varauskierrokset ovat käynnissä, Arttu Manninen haki kolmea vuoroa, 
jotka osuisivat pikkujoululle ja vuosikokoukselle: 2.12. keskiviikko, 25.11. ja 9.12. 
Vuosikokousta varten Alinan varaustoive on tehty. Kiinnostusta yhteisille 
pikkujouluille on myös selvitetty. Toinen varauskierros on tällä viikolla.  
 
Tiedossa kevään osalta on, että Kuppala on ainakin kiinni. Tällä hetkellä 
muidenkin tilojen käyttöä suositellaan välttelemään. Tavaroiden hakeminen 
tiloista on kuitenkin vielä sallittua. 

 
8. KV ja suhteet 

•  HVK-sitsit 
 

Sitsit on peruttu.  
 
9. Työelämä ja alumnit 

• työelämätapahtuma 20.4. 
 

Työelämätapahtuma peruttu. Sylvia oli ollut yhteydessä Punaiseen Ristiin, 
mutta tapahtuma on nyt peruttu. Viestittelyä asian tiimoilta käytiin. Helsingin 
yliopiston alumniyhdistyksellä on käynnissä Alumni ambassador -projekti, jossa 
yhdistetään linkedIn -profiilien kautta alumnit ja opiskelijat. 

 
10.Yhdenvertaisuus  

• Kontaktin laulun tilanne 
 

Vuosijuhlille olisi voinut tehdä jonkun version uudesta laulusta, mutta asia on 
tauolla, kun tapahtuma peruttiin. Ajatusten keräämistä voisi kuitenkin tehdä 
nyt.  

 
Julia Kokkonen ehdottaa myös solidaarisuuteen liittyvän julkaisun tekemistä, 
joka liittyy poikkeukselliseen tilanteeseen. Se voisi liittyä siihen, miten Kontaktin 
hallituksen ja muutenkin järjestön toiminta jatkuu. HYY julkaisi kanavissaan 
aiheeseen liittyen, joka toimii hyvänä esimerkkinä.  
 



11. Kulttuuri 
 

Kulttuurivastaavia ei ole paikalla. Dokkari-tärpit joka perjantaille etänä 
julkaistuna voisi olla hyvä idea. Toimintaa on mahdollista kehittää myös etänä ja 
ideaa ehdotetaan kulttuurivastaaville, Jonnalle ja Sylvialle. 
Verkkoyhteistoimintaakin voidaan innovoida.  

 
12. Ympäristö 
 

Ilmastolakko oli peruttu ja yhteislähtöön ei päästä osallistumaan. 
 
 
13. Juhlat 

• vuosijuhlat 
• sillis 

 
Kaikki juhlat on peruttu. Hyvät uutiset on, ettei tästä synny taloudellista 
tappiota Kontakti Ry:lle. Mitään ei vielä sovittu niin pitkälle, eikä 
ilmoittautuneita ollut vielä niin monta, että tämä vaikuttaisi budjettiin.  

   
Yleiseen pohdintaan nousee ajatus, jos 2. kierroksella saisi Aliina-salin varattua, 
niin vuosijuhlat voisi mahdollisesti järjestää myöhemmin. Varauskierroksella 
voidaan koittaa saada jokin vuoro lokakuun aikoihin.  

 
Keskusteluun nousee voisiko vuosijuhlat järjestää vaihtoehtoisesti myös kesällä. 
Kesä-vuosijuhlissa on omat hyvät puolensa. 13.4. poikkeustila on näillä näkymin 
ohi. Siinnä kohtaa katsotaan, mikä tilanne silloin on ja voidaan tehdä 
konkreettisia päätöksiä. Päätämme hakea syksylle päivää, koska tarvittaessa se 
voidaan myös perua.  
 
PMF:n osalta on muistettava varmistaa, ettei se osu samaan aikaan fuksi-
tapahtumien kanssa. PMF:än järjestämiselle tarvittavaa päivää haetaan myös 
lokakuulle. 

 
14.  Virkistys 

• Pullantai 19.3. 
 

Pullantai on peruttu näillä näkymin. Toisenlaista tapahtumaa voitaisiin ideoida. 
Kun aiheesta tiedottaa, voitaisiin samalla kysellä, mitä meiltä toivotaan tässä 
tilanteessa. Jonkin ryhmäaktiviteetin järjestäminen on mahdollista tilanteesta 
huolimatta. Arttu Ahmalalle saa kertoa virkistykseen liittyviä ideoita. 
 
Kontaktin mökki on ollut touko-kesäkuussa, viime vuonna syyskuussa. 
Hallituslaisia huolestuttaa mahtuuko tapahtuma tämän vuoden syksylle, kun 
tapahtumat siirtyvät myöhemmälle. Tätä voidaan miettiä syksyn osalta. 

 



15.  Talousasiat 
 

Vielä ei ole järjestynyt verkkopankkitunnuksia, mutta liikennettä ei ole, niin 
tästä ei synny suurta haittaa. Jos jollain on kulukorvauksia, niin 
kulukorvauslomaketta voi tästä huolimatta käyttää. 

 
16.  Muut esille tulevat asiat 

 
Keskusteluun nousee olisiko yhteisiä skypehetkiä mahdollista järjestää 
muutenkin. Pullaperjantain voisi järjestää poikkeuksellisesti niin, että kaikilla 
olisi omat pullansa ja järjestettäisiin e-pullantai!  Sovitaan, että torstaina klo 16 
järjestetään etänä pullantai ja tästä tehdään facebook -tapahtuma, johon 
jaetaan tiedot etänä järjestettävästä tapahtumasta. 

 
 
17. Posti 
 

Tilanteen takia postia ei ole haettu. 
 
 
18. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 

Seurataan tilanteen etenemistä, huhtikuun alussa katsotaan, missä mennään 
maailmalla. Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin tilanteen 
mukaan ja doodlataan. 

 
19. Kokouksen päättäminen 

 
Aino Kääpä päättää kokouksen ajassa 18.37. 

 


