
PÖYTÄKIRJA  
Sosiologian opiskelijain yhdistys Kontakti ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2020  
  
Paikka  Beauvoir, Uusi ylioppilastalo  
   Mannerheimintie 5 A  
Aika  2.3.2020 klo 17.00  
Paikalla   Aino Kääpä, Mirka Råberg, Sylvia Ikonen, Julia Kokkonen, Jonna Rajala, Arttu 

Manninen, Arttu Ahmala, Satu Perjo, Veera Heinonen, Max Lainema, Elena 
Reinistö ja Seppo Töyrylä  

  
1. Kokouksen avaaminen  
  

Aino Kääpä avaa kokouksen klo 17.05  
  
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
  

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.  
  
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  
  

Hyväksytään.  
  
4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja  
  

Arttu Manninen valitaan kokouksen puheenjohtajaksi.  
  
5. Valitaan kokoukselle sihteeri  
  

Satu Perjo valitaan kokouksen sihteeriksi.  
  
6. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa  
  

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Elena Reinistö ja Veera Heinonen.  
  
7. Valitaan kokoukselle tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  

  
Valitaan Seppo Töyrylä ja Veera Heinonen ääntenlaskijoiksi.  

  
  
    



8. Esitellään vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja 
toiminnantarkastajien lausunto  
  

Veera Heinonen käy läpi toimintakertomuksen. Vuoden 2019 toiminta oli 
monin osin samanlaista kuin vuonna 2018, esimerkiksi perinteisten 
tapahtumien osalta. Erona aiempaan olivat 60. juhlavuoden vuosijuhlat, joten 
niiden lisäksi ei järjestetty sitsejä ja tämä päätettiin jo toiminnan alussa. 
Opintovastaava valvoi ja jatkoi edunvalvontaa. Yhteistyö jatkui tiiviinä ja 
HYY:ltä saatiin palkinto järjestöjen välisestä yhteistyöstä sosiaalitieteiden 
ainejärjestöjen sekä henkilökunnan kanssa järjestetystä Sosiaalitieteiden 
karvevaalista. Vuonna 2019 ei osallistuttu HYY:n fuksiseikkailuun. Tämän lisäksi 
minimentorointi korvattiin alumni-illalla, joka oli oikein onnistunut. Lisäksi 
Mirka Råberg täydentää, että on annettava erityinen maininta 
ympäristöasioiden huomioimiselle, kuten risteilyn pitämättömyydelle. 
Yhdenvertaisuudesta huolehdittiin esimerkiksi käsiteltäessä Kontaktin laulua.  

  
Elena Reinistö kertoo, että vuosijuhlia rahoitettiin ylijäämällä ja pääsymaksulla, 
joka oli tavallista suurempi. Yleisavustuksilla rahoitettiin Kontaktin toimintaa, 
kuten YKA:lta saadulla tuella. Viime vuonna tiedekunnalta saatiin lisäksi tuki 
sosiologipäiville, joilla tuettiin tapahtumaan osallistumista. Kontakti ry on 
sponsoroinut ekskursioita sekä virkistysmatkoja. Vuoden 2019 tilikauden 
alijäämä on 1612,88 €.  

  
Max Lainema ja Seppo Töyrylä toimivat Kontakti ry:n toiminnantarkastajina 
vuonna 2019. Kontakti ry:n toiminta on ollut läpinäkyvää, yhteistyötä tekevää 
ja kokouspöytäkirjat on laadittu hyvin. Toiminnassa ollaan oltu avoimia 
haasteista ja asioista, jotka eivät ole toimineet. Tilinpäätöstä selventäisi, jos 
kulukorvauslomaketta hyödynnettäisiin enemmän. Jäsenrekisterimuutosten 
olisi hyvä ilmetä pöytäkirjoista tai toimintakertomuksesta. 
Toiminnantarkastajilla ei ole moitittavaa. Vastuunvapautusta puolletaan.  
  

  
9. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä  
  

Tilinpäätös hyväksytään ja vastuunvapaus vuoden 2019 Kontakti ry:n 
hallitukselle myönnetään.  

  
10. Käsitellään istuvan hallituksen toimintasuunnitelma  
  

Yhdenvertaisuussuunnitelma on hyväksytty seuraavalle neljälle vuodelle, joka 
ohjaa toiminnan osa-alueita ja yhdenvertaisuuteen liittyviä toimintatapoja.   
  



Vuosijuhlat eivät tänä vuonna ole yhtä suuret ja juhlat järjestetään jälleen 
Alina-salissa. Vuonna 2020 otetaan huomioon opintosuuntaan 
täsmentyneiden ottamista mukaan toimintaan niin, että saataisiin heidät 
järkevästi mukaan virkistys- että opintotapahtumiin. Toiminnassa kiinnitetään 
huomiota sosiaalitieteiden ainejärjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön.   
Talouteen liittyvissä asioissa siirrytään sähköiseen ja ympäristöystävälliseen 
toimintaan. Yhdenvertaisuus näkyy kaikessa toiminnassa ja pyritään edelleen 
huomioimaan. Myös ympäristöasiat huomioidaan edelleen ja esimerkiksi 
tulevissa kulttuuritapahtumissa huomioidaan myös ympäristökysymykset. 
Virkistystapahtumissa pidetään kiinni vanhoista perinteistä, esimerkiksi 
perinteisiä tapahtumia koskien. Työelämä- ja alumnitoiminnasta mainittakoon, 
että viime vuonna minimentorointi vaihtui paneelimuotoiseen tapahtumaan ja 
sitä aiotaan jatkaa tänäkin vuonna, koska se oli onnistunut tapahtuma.   
  
Esitelty toimintasuunnitelma 2020 hyväksytään toimintasuunnitelmaksi.  

  
11. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2020  
  

Arttu Manninen käy läpi vuoden 2020 talousarvion taloudenhoitaja Arttu 
Jokisen puolesta. Talousarvio on hyvinkin saman näköinen kuin edellisen 
vuoden, huomioiden vuosijuhlien budjetin hilauksen alaspäin juhlavuoteen 
verraten. Muuten summat, joita erinäisiin tapahtumiin ja toimintaan lasketaan 
käytettäviksi ovat identtiset. Talousarvion mukaan tilinpäätös tulisi olemaan 
ylijäämäinen 190€.   
  
Talousarvio vuodelle 2020 vahvistetaan.   

  
12. Muut esille tulevat asiat  

  
Veera Heinonen nostaa esille jäsenrekisterissä olevat entiset opiskelijat. 
Rekisterin pitäminen ajan tasalla on tällä hetkellä haastavaa, sillä ketään ei voi 
sääntöjen puitteissa erottaa kysymättä, eivätkä esimerkiksi jo valmistuneiden 
opiskelijoiden rekisteriin antamat sähköpostiosoitteet ole välttämättä enää 
käytössä. Sääntömuutoksella voitaisiin mahdollistaa jäsenten erottaminen 
tietyn ehdon täyttyessä. Esimerkiksi HYY:n järjestöasiantuntijan mukaan 
todenmukaisten jäsenten määrän on kohdattava rekisteritiedoissa. Näin ollen 
Kontakti ry:n jäsenrekisteri tulee myös käydä läpi. Päätetään selvittää 
tarvittavat toimet jäsenrekisterin päivittämiseksi. 

  
  
13. Kokouksen päättäminen  

Arttu Manninen sulkee kokouksen ajassa 17.27.  
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