
Kontakti ry – Hallituksen kokouksen pöytäkirja 11/2020  

Paikka  Zoom  

Aika  15.12.20 klo 18.00 

Paikalla  Arttu Manninen, Arttu Jokinen, Julia Kokkonen, Jonna Rajala, Sylvia Ikonen, 
Aino Kääpä, Mirka Råberg, Max Lainema, Satu Perjo  

1. Aloitetaankokous  

Puheenjohtaja Aino Kääpä aloittaa kokouksen klo 18.30.  

2. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Ollaan laillisia ja päätösvaltaisia.  

3. Esityslista  

Hyväksytään.  

4. Talousasiat – lahjoituskohteet  

Pandemian seurauksen Kontaktin varoista osa on jäänyt käyttämättä vuonna 2020. 
Lisäksi vuoden kulut jäivät odotettua pienemmäksi, kun tyypillisesti muille 
opiskelijajärjestöille vuosijuhlissa annetut muistamiset jäivät väliin.  

Päätetään lahjoittaa osa rahoista eteenpäin, lahjoitettavissa on yhteensä 400€. 
Keskusteluun nostetaan lahjoituskohteina olevien organisaatioiden riippumattomuus 
ja sitoutumattomuus. Päätetään jakaa lahjoitettava summa viiteen osaan, jolloin 
jokaiselle lahjoituskohteelle on annettavissa 80€.  

Lahjoituskohteiden kategorioiksi päätetään mielenterveys, luonnonsuojelu. 
humanitaarinen tai kriisiapu, ihmisoikeudet ja eläinten oikeudet.  

Valitut lahjoituskohteet ovat  

Mielenterveys – Helsinki Missio, yleislahjoitus 
Luonnonsuojelu – Suomen luonnonsuojeluliitto, kertalahjoitus ilmastotyölle 
Humanitaarinen tai kriisiapu – Pelastakaa lapset ry, Jemen -kampanja Ihmisoikeudet 
– Solidaarisuus ry, lahjoitus eniten apua tarvitseville Eläinoikeudet – Animalia, 
yleislahjoitus  

Talousvastaava hoitaa lahjoituksien maksun ja lahjoituksista tiedotetaan 
sosiaalisessa mediassa.  

  



 

5. Opintoasiat  

Opintotuokio meni mukavasti ja Eeva Luhtakallio edusti henkilökunnan osalta. 
Osallistujia oli niukasti, yhteensä vain 5, mutta opiskelijoiden terveisiä 
erityisesti mielenterveyden osalta tuotiin esille opintokyselyiden tuloksia läpi 
käyden. Pohdimme, miten ensi keväänä voisimme tehdä yhteistyötä etenkin 
sosiologipäivien osalta maaliskuussa myös henkilökunnan kanssa ja lupasimme 
välittää tästä terveiset seuraavalle hallitukselle.  

6. Yhdenvertaisuus  

Kontaktin laulu. Ehdotuksena on, että alkuvuodesta varataan aikaa laulun 
kehittämiselle. Vanhat hallituslaiset voisivat perehdyttää uuden hallituksen 
asian tiimoilta. Deadline kontaktin laulun uudistamiselle on uuden laulukirjan 
painaminen eli laulua olisi työstettävä valmiiksi kevään 2021 aikana.  

7. Hallinto  

Kauden lopetus. Kirjoitetaan toimintakertomus tammikuun 2021 alkupuolella. 
Hallituksen vaihtuminen tapahtuu järjestäytymiskokouksen jälkeen ja lisäksi 
nykyisen hallituksen tehtäviin kuuluu kaikkien uusien perehdytys 
vastuualueiden mukaisiin tehtäviin. Voidaan jakaa ajatuksia myös siitä, mitä ei 
tullut tänä vuonna pandemian takia tehtyä ja jakaa uudelle hallitukselle ideoita 
tulevan toiminnan suhteen.  

8.  Virkistys  

Pikkujoulu-tapahtumaan tuli monta osallistujaa, arviolta noin 14 – 15. 
Tapahtuma oli hauska ja onnistunut.  

9. Muut esille tulevat asiat  

Kandigallerian aktivoimiseen on tullut toive jäseneltä. Kysellään sosiaalisessa 
mediassa ja muissa opiskelijaverkostoissa kiinnostuneita. Kandigalleriaan olisi 
hyvä saada uusia kandeja luettavaksi. Ne toimivat hyvänä resurssina kandiaan 
kirjoittaville ja aloitteleville.  

10. Seuraavan kokouksen ajankohta  

Kyseessä on tämän hallituskokoonpanon viimeinen yhteinen kokous.  

11. Kokouksen päättäminen  

Päätetään kokous ajassa 19.34.  


