
PÖYTÄKIRJA Kontakti ry:n hallituksen kokous 9/20 
 
Paikka Etäkokous, Zoom 
Aika 11.11.2020 kello 17.00 
Paikalla Arttu Ahmala, Mirka Råberg, Sylvia Ikonen, Aino Kääpä, Max Lainema, Arttu 

Manninen, Satu Perjo 

1. Kokouksen avaaminen 
 
 Aino Kääpä avaa kokouksen 17.13   
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
 Olemme päätösvaltaisia ja laillisia. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 
 Hyväksytään. 

4. Opintoasiat 
 

Laitetaan opintoasialomake jakoon ja järjestetään opintoasia -zoomkokous asian tiimoilta. 
Opintovastaavat ensisijaisesti vastuussa tapahtumasta.  
 
Sosiologi-lehtiä on saapunut Rovaniemeltä ja näistä toimitetaan vapaasti haettaviksi pinot 
Kielikeskuksen aulaan ja Alexandriaan. Lisäksi näistä tiedotetaan jäsenistöä. 
 
Sosiologi-päivien koordinaattorilta oli tullut viestiä ja sosiologipäivistä tullaan tiedottamaan 
seuraavan vuoden hallitusta. 

 
5. Web- ja tiedotusasiat 
 

Instagram tuntuu vuosikokouksen pestiesittelyjen kannalta etäiseltä, joten päätetään kirjoittaa 
mielummin facebookkiin postaukset pesteistä kuvilla ja esittelytekstillä, esimerkiksi 
vastuualuekohtaisesti. Lisäksi annetaan mahdollisuus kysyä vastuualueista keskitetysti ja 
ohjataan kysymykset tarvittaessa eteenpäin. Jaetaan esittely-päivät myöhemmin, luultavasti 
postaukset tehdään loppukuusta. 

 
6. Tilat 
 

Emme saaneet yhtäkään kuudesta Alina-salin vuorosta, jota haimme. Emme saaneet tiloja 
vuosijuhla-päivää emmekä sosiologi-päivää ajatellen. 
 
Arttu Manninen käynyt Klusterilla siivousvuoron tiimoilta. Siivousvuoromme on kuitattu.  
 
Jos miettii sosiologi-päivien iltaohjelmaa voidaan huomioida ainakin talouden puitteissa se, että 
tilat voitaisiin ehkä myös tarvittaessa vuokrata mahdollista tapahtumaa varten. Aliina-sali ei ole 
ainoa vaihtoehto, myös sivistyksen tilat voisivat toimia. 

 
Kontakti, Habitus tai mahdollisesti Konstruktio voisivat tehdä tarvittaessa yhteistyötä sosiologi-
päivien ohjelman kanssa, mutta odotettavissa on, ettei tule olemaan kovin isoa tapahtumaa. 
 



Selvitetään, milloin tulisi tietoa siitä, että onko sosiologi-päivät täysin etänä.  

 
7. KV ja suhteet 
 

Zoomissa Järjestöinfo -tapahtuma uusille järjestötoimijoille sekä asiasta kiinnostuneille. Tämän 
viikon jokaisena päivänä tehdään postauksia eri sosiaalitieteiden järjestöistä. Info järjestetään 
17.11. maanantaina.  

 
8. Työelämä ja alumnit 
 
 Ei ole tiedossa tai tulossa tapahtumia. 
 
9. Yhdenvertaisuus 
 

Kontaktin laulua tullaan suunnittelemaan etänä tai turvallisesti kokoontuen, jotta työskentely 
on helpompaa. Nykyistä laulua on tarkoitus muokata. Lisäksi selvitetään, milloin uusi laulukirja 
olisi tulossa.  
 
Vaalikokouksen järjestäminen ja yhdenvertaisuuden näkökulma on huomioitava. 
 
Kiusaamiskokemuskartoitus; opintotoimijoiden ryhmässä kartoitetaan kiusaamisen ja häirinnän 
kokemuksia ja on kasattu ryhmä lomakkeen kehittelyvaihetta varten.  

  
10. Kulttuuri 
    

Ei ole tulossa uusia asioita. 
 
11. Ympäristö 
  

 Ei asiaa. 

 

12. Juhlat 
 
Aiemmat suunnitelmat PMF:ään liittyen ovat kariutuneet, kun tänä aikana on vaikea järjestää 
tapahtumia. Yhteisesti hyväksytään, ettei tapahtumaa järjestetä tänä vuonna. 

 
13.  Virkistys 
 

E-pullaperjantai sisällytetään opintotapahtumaan. Hallituksen virkistäytyminen on jäänyt, mutta 
se Järjestetään mahdollisesti zoomissa sen jälkeen, kun uusi Kontaktin hallitus on valittu. 
Mahdollinen päivämäärä doodlataan.  

 
14.  Talousasiat 

 
Vuoden viimeisessä hallituksen kokouksessa voimme päättää, mihin lahjoitamme rahaa, kun 
talousvastaava on paikalla. On valittava kohteet ja minkä verran lahjoitetaan.   

 
  



15. Hallinnolliset asiat 
 

Valitaan vuosikokouksen ajankohdaksi keskiviikko 2.12.2020 ja alustavaksi aikatauluksi klo 
18.00. Kutsut täytyy lähettää vähintään 2 viikkoa aiemmin. Vuosikokous järjestetään etänä. 
 
Ilmoittautuminen tehdään etukäteen ja linkki lähetetään vain ilmoittautuneille. 
Tunnistettavuuden takia kameroiden tulee olla auki. On tehtävä kaksikohtainen e-lomake, jossa 
ilmoittaudutaan. Tähän tulee kirjata ilmoittautuvan nimi ja sähköpostiosoite. Tarvitaan siis 
yhteensä kaksi e-lomaketta; ennakkoilmoittautuminen sekä yksi lomake ehdolle asettumiseksi 
ennakkoon. Lisäksi tehdään slide-show kokouksen rakenteen selkiyttämiseksi ja se jaetaan 
näytölle kokouksen ajaksi. 
 
Äänestämisteknisistä asioista; on plug-ineja ja sovelluksia, joiden avulla voidaan tarvittaessa 
äänestää. Hakemukset voi laittaa etukäteen sähköpostitse, jos osallistuminen ei onnistu. 
 
Saavutettavuuden kannalta mietittiin, tuleeko paikan päällä osallistumisen olla mahdollista, 
mutta ei suositeltavaa. Kokouspaikka olisi tällöin periaattellisesti fyysisenä ja yhden ihmisen 
voimin järjestettävä, mutta muut osallistujat olisivat kuitenkin etänä. PRH:n sivuilla ohjeistetaan 
tekemään päätös kokouksessa.  

 
Ennakkoilmoittautuminen mahdollistaa osallistujien jäsenyyksien tarkistamisen jo etukäteen 
mahdollisia äänestystilanteita ajatellen. Lisäksi voidaan miettiä, järjestetäänkö liveseuranta 
facebookissa. On koko ajan oltava perillä siitä, ketkä ovat paikalla. Waiting-room ominaisuus 
mahdollistaa ainakin sisääntulijoiden kirjaamisen. 

 
Jäsenrekisteriin liittyen tulisi tehdä sääntömuutos. Päätetään, että emme tuo 
sääntömuutosehdotusta vuoden 2020 vuosikokoukseen. Tätä muutosta voidaan myös siirtää, 
koska jo etäkokouksen järjestämisessä on omat muuttuvat osansa. Sääntöjä tulisi muuttaa niin, 
että vanhat ei-aktiiviset jäsenet olisi mahdollista siirtää pois jäsenlistalta. Tästä yksi esimerkki 
on, että yli 8 vuotta vanhat jäsenet voidaan kontaktoida kysymällä haluaako edelleen pysyä 
järjestön jäsenenä. Jos sähköpostiin ei vastaa esimerkiksi kolmen kuukauden sisällä, niin jäsen 
voitaisiin joko katsoa eronneeksi tai eroaminen täytyisi vahvistaa vastaamalla viestiin. Jätämme 
informaatiota seuraavalle hallitukselle asian tiimoilta. Lisäksi asiaa voidaan tarkastella 
jäsenyyden ehtojen ja purkautumisen näkökulmasta. 
 
Päätetään, että emme tee sääntömuutosta vuoden 2020 vuosikokoukseen. Välitämme tiedot 
sääntömuutosehdotuksesta seuraavalle hallitukselle. 

 

16.  Muut esille tulevat asiat 
 
 Ei muuta. 
 
17. Posti 
 
 Ei ole tiedossa. 
 

18. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
 Doodlataan. 

19. Kokouksen päättäminen 
  
 Kokous päätetään ajassa 18.53. 
  



 


