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Missä Etäkokous, Zoom 
Aika 25.11.2020 kello 18.00 
Paikalla Arttu Manninen, Aino Kääpä, Arttu Jokinen, Satu Perjo, Arttu Ahmala, Julia Kokkonen, 

Mirka Råberg, Jonna Rajala, Max Lainema 
 

 Arttu Jokinen poistui linjoilta 20.04 
 

1. Kokouksen avaaminen 
 

Avataan kokous 18.14 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Olemme laillisia ja päätösvaltaisia. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Hyväksytään. 
 

4. Opintoasiat 
 

Sosiaalitieteiden opintokysely päättyy 6.12. Vastauksia on saatu ihan hyvin.  
 
Sovitaan alustavaksi päiväksi opintozoomille perjantai 11.12. klo 13.00.-14.00. Ohjelmassa 
opintoasiat ja yhteistä hengailua. Ollaan yhteydessä henkilökuntaan osallistumisesta. 

 
5. Web- ja tiedotusasiat 

 
Instagramiin postaus vaaleista ja facebook-tapahtuman linkki bioon. 
 
6. Tilat 
 
Ei kokoukseen tuotavaa. 

 
7. KV ja suhteet 

 
• Sosiaalitieteiden järjestöinfo 16.11., miten meni? 

 
Järjestöinfo ei tavoittanut yleisöä. 

  



 
8. Työelämä ja alumnit 
 
Ei kokoukseen tuotavaa. 
 
9. Yhdenvertaisuus 
 
Kontaktin laulun kanssa haasteena se, ettei laulua päästä työstämään livenä. Zoomin välityksellä 
tuntuu hieman haasteellista, mutta alustavasti etsitään kohdat laulusta, jotka tuovat haasteita. 
Ajankohta yhteiselle tapaamiselle doodlataan asian tiimoilta.  

  
10. Kulttuuri 
 
Ei kokoukseen tuotavaa. 
 
11. Ympäristö 

 
      Ei kokoukseen tuotavaa. 
 

      12. Juhlat 
 
       Ei kokoukseen tuotavaa. 
 

      13.  Virkistys 
        
       E-pullaperjantai olisi hauska pitää, alustavaksi aikatauluksi sovitaan perjantai 4.12. klo 15.00-        
        16.00. Yhteisjoululaulut mahdollisia. Tapahtumagrafiikat ovat pian valmiit ja tapahtuma olisi hyvä      
       olla ulkona ennen vaalikokousta.  
 

Hallituksen virkistäytymisenä voisi toimia yhteinen kävely mahdollisimman koronaturvallisesti ja 
ajankohta selvitetään whatsappissa.  

      

      14.  Talousasiat 
• lahjoitus 

 
Lahjoitukset tulisi tehdä mahdollisimman läpinäkyvästi ja tästä olisi mahdollista tehdä oma 
kokouksensa. Voisimme laittaa kommenttikierroksen jäsenille mahdollisista lahjoituskohteista 
Slack-keskustelun perusteella.  
  
Yhtenä ehdotuksena on, että lahjoittaisimme erilaisille järjestöille esimerkiksi teemoittain 1) 
ympäristö, 2) ihmisoikeudet, 3) kriisiapu (humanitäärinen apu) ja 4) muu.  

  



 
      15. Hallinto 
 

Vaalikokous pidetään keskiviikkona 2.12. klo 18.00 Zoom-yhteydellä. Pestiesittelyt tehdään 
facebookiin tehtävittäin. Perehdytys tarvittavista sääntömuutoksista tehdään seuraavalle 
hallitukselle. 

 
      16.  Muut esille tulevat asiat 
 
      Ei muuta asiaa. 
 
      17. Posti 
 

Kontakti oli kutsuttu kevätjuhliin (Åbo Akademi). Ei maksettavaa tai palautettavaa veroa 
(Verohallinto). 

 
      18. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
       Seuraavan kokouksen ajankohta doodlataan. 
 
      19. Kokouksen päättäminen 
 
       Päätetään kokous ajassa 20.11. 


