
PÖYTÄKIRJA 
Kontakti ry hallituksen kokous 5/20  
 
Aika  7.5.2020 klo 16.30  
Paikka  Etäkokous, Zoom  
Paikalla  Arttu Manninen, Arttu Jokinen, Arttu Ahmala, Satu Perjo, Jonna Rajala, Aino 

Kääpä, Max Lainema, Julia Kokkonen, Mirka Råberg 
 

1. Kokouksen avaaminen  
 

Aino Kääpä avaa kokouksen 16.39 
  
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

 
Olemme laillisia ja päätösvaltaisia. 

 
3. Esityslistan hyväksyminen  

 
Hyväksytään. 

 
4. Opintoasiat - Opintojenkehittämispäivä  

 
Tehdään e-pullantain yhteyteen kyselylomake opinnoista, joihin sisällytetään 
opintojen kehittäminen sekä yhdenvertaisuuden teemoja. Lisäksi pullantaihin 
sisällytetään osio opintoasioiden käsittelylle. E-pullaperjantai ja 
opintoasiatuokio järjestetään 15.5. klo 14.00-16.00. 

 
Arttu Ahmala ja Arttu Jokinen poistuvat 17.01 

 
5. Web- ja tiedotusasiat  
 

Nettisivujen uudistus on toteutettu sivurakenteen ja visuaalisen ilmeen osalta. 
Kandigalleria & gradugalleria on tarkoitus tuoda ihmisten tietoisuuteen ja tästä 
tehdään postaus sosiaaliseen mediaan. 

 
6. Tilat  

 
Alina-vuoron varaus on työnalla. Olennaiset dokumentit, joita tarvitaan 
kannulle, on lähetetty ajallaan. 

 
7. KV ja suhteet - Saunaa ja sosiaalitieteitä  
 



Varaudutaan siihen, että orientaatioviikon perjantaina pidetään Saunaa ja 
sosiaalitieteitä -tapahtuma, joka järjestetään 28.8. Siellä esittely omasta 
toiminnasta. 

 
8. Työelämä ja alumnit  

 
Ei esille tulevaa asiaa.  

 
9. Yhdenvertaisuus  
 

Huomioidaan e-pullantaita varten tehdyllä lomakkeella.  
 
10. Kulttuuri  

 
Ei esille tulevaa asiaa.  

 
11. Ympäristö  

 
Ei esille tulevaa asiaa.  

 
12. Juhlat - Vuosijuhlat - Kesäjuhlat - Syyskauden avajaiset  

 
Juhlista ei ole tietoa toistaiseksi, kun ei tiedetä Alina-vuorosta. Kuppala-
vuoroja on hyvin vielä jäljellä, kauden avajaisia katsotaan vuorojen mukaan. 
Kesäjuhlat järjestetään lähtökohtaisesti perjantaina 14.8 ja varalla on 24.8.   

 
13. Virkistys - Sosiaalitieteiden vappupiknik & pullaperjantai  
 

Hiljaista jäsenistön puolesta, tapahtumassa yhteensä noin 10 – 15 ihmistä 
kerrallaan. Pullaperjantai on matalamman kynnyksen tapahtuma ja 
toteutetaan sulautettuna yhteen opintojenkehittämis-päivän kanssa.  

 
Pullantain aikataulu: tapahtuma järjestetään 15.8. klo 14.00 – 16.00. 
Tapahtuman alussa 15 – 20 min opintojen kehittämistä sekä piirrä & arvaa -
peliä esimerkiksi klo 15.00.  

 
Max Lainema ja Julia Kokkonen tipahtivat linjoilta ja palasivat etäkokoukseen 
takaisin klo 17.40.  

 
14. Talousasiat  

 
Jokinen on poistunut paikalta, taloudessa ei juurikaan tapahdu kulujen 
kannalta uutta, mutta avustus HYY:ltä on saatu.  

 
  



15. Muut esille tulevat asiat  
 

HYY:n strategiafestistä on hyvä tietää ja siihen voi osallistua kertomalla omat 
ideansa flingassa. HYY oli vastannut sähköpostiviestiin koskien opiskelijoiden 
toimeentuloa koronakevään aikana ja kertoi työskentelevän tämän eteen.  

 
16. Posti  

 
Ei ole saatavilla. 

 
17. Seuraavan kokouksen ajankohta  

 
Seuraamme tilanteen etenemistä ja kokoustamme, kun tarpeellista. Jos 
vuosijuhlat pidetään syksyn alussa, niin pidetään kokous myös loppukesällä. 

 
18. Kokouksen päättäminen 

 
Kokous päätetään klo 17.56. 


