
Kontakti ry:n hallituksen kokous 1/21 
 
Aika keskiviikko 3. helmikuuta 2021 klo 18 
 
Paikka Etäkokous Zoomissa 
 
Läsnä Arttu Manninen, Eveliina Väkeväinen, Arttu Ahmala, Jonna Rajala, Katri Laitinen, 
 Varpu Kurkilahti, Milja Raippalinna, Kaisa Naapuri, Ella Kokkonen, Aliina Kaarna 
 Max Lainema (saapui 18.40, kohdassa 11) 
 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 

Puheenjohtaja Arttu Manninen avaa kokouksen 18.13. 
 
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Olemme laillisesti kokoon kutsuttuja ja päätösvaltaisia. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Esityslista hyväksytään. 
 
4. Hallinto 
 

Kysellään vastuualueiden perehdytyksistä esityslistan edetessä. 
 

Otetaan käyttöön hallitukselle Slack-kanava WhatsAppin ja Google Driven lisäksi.  
 

Toimintasuunnitelman osalta jokainen täyttää oman vastuualueensa sisällön. Arttu ja 
Nile laittaa ohjeistusta myöhemmin. Tahlon deadline 1.3.  
 
Eveliina Väkeväisestä tietosuojavastaava. 

 
5. Opintoasiat 
 

Kandiohjelman johtoryhmästä tullut viestiä, että 19.2. kesätyöteemainen info 
sosiaalitieteiden opiskelijoille. Voidaan jakaa kanavissa ja osallistua.  
 
Tiistaina 9.2. henkilökunnan järjestämä Coffee and Sociology, henkilökunnalle ja 
opiskelijoille suunnattu. Facebook-eventti meidän vastuulla.  

 
6. Web- ja tiedotusasiat 
 

Viestintävastaavat sopineet, että Ella vastuussa enemmän Instagramista ja 
Facebookista ja Aliina sähköpostilistasta ja nettisivuista. Hallitusesittelyt voisi laittaa 
Instagramiin, jotta jengi tietää, keitä ollaan ja että ollaan hengissä.  



 
Huomioidaan viestinnässä näkörajoitteiset. IG-stoorit eivät ole luettavissa 
näytönlukuohjelmilla, joten sinne ei laiteta tärkeimpiä infoja.  

 
7. Tilat 
 

Arttu, Nile ja Milja käyneet Kannuklusterin tilakoulutuksen ja heille on myönnetty 
avaimet. Tilat vielä käyttökiellossa. Samasta syystä siivousvuorojakaan ei ole jaettu. 
Kuppalakoulutuksesta ei tietoa, sillä Kuppala on vielä poissa käytöstä.   

 
8. KV ja suhteet 
 

Ei kokoukseen tuotavaa. 
 
9. Työelämä ja alumnit 
 

Olisi kiva toteuttaa excu kevään aikana etäyhteyksin, kunhan paikka keksitään. 
Brainstormaillaan. 
 
Pohditaan myös LinkedInin tekemistä Kontaktille, siellä voisi esitellä mahdollisesti 
useampaa työelämäkohdetta. Katri ja Varpu selvittävät asiaa.  
 
Edellisen vuoden työelämävastaavat olivat miettineet SPR:n kanssa Instagram-
takeoveria.  

 
10. Yhdenvertaisuus 
 

Kontaktin laulun muuttaminen viime vuoden peruja, tullut siis sanoituksesta 
palautetta. Syksyllä 2021 tulossa uudet laulukirjat, Arttu saanut viestiä, että 
laulukirjatoimikunnasta olisi mahdollista saada apua laulun sanojen muuttamiseen. 
Arttu välittää yv-vastaavien yhteystiedot heille.  

     
11. Kulttuuri 
 

Mitään ei ole tapahtunut vielä, mietitään koronaturvallisia tapahtumia.  
 
12. Ympäristö 
 

Perehdytys käyty, ei muuta kokoukseen tuotavaa.  
 
13. Juhlat 
 

Kontaktilla ei Alina-salin vuoroja keväälle. Vuosijuhlatilanne (tai juhlatilanne 
ylipäänsä) näyttää vaikealta tällä hetkellä, syksyllä suunnataan energiat mieluummin 
muihin tapahtumiin.  

 
14.  Virkistys 



 
Keväällä tuskin pystyy tapahtumia järjestämään. Olisi silti kiva toteuttaa jotain.  
 
Puhutaan virkistäytymisestä, Nile ehdottaa Among Us -peliä vaihtoehtona 
Scribbliolle. Helmikuun aikana olisi kiva saada jotain tapahtumaan. Arttu kehittelee 
Doodlea hallituksen virkistäytymisestä. 

 
15.  Talousasiat 
 

Milja käynyt perehdytyksen maanantaina, jotain ongelmia Tilittimen kanssa, mutta 
muuten homma hanskassa.  
 
Siirretään tilinkäyttöoikeusjutut ensi kokoukseen.  

 
16. Haalarimerkkiprojekti 
 

Aloitellaan haalarimerkkiprojektia, Miljalla ehdotuksia. Voitaisiin maksaa ihan 
oikealle taiteilijalle haalarimerkin suunnittelusta, ehdotuksena IG-tili @hiblidibli. 
Puhutaan myös jargonijugu-haalarimerkistä (tililtä @sosiologinenmeemikuvitus), 
Milja on yhteydessä heihin. Järkätään ainakin Slackissa äänestystä merkistä. 

 
17.  Muut esille tulevat asiat 
 

Tiistaina 16.2. klo 10-14 on HYY:n Virityspäivä eli koulutustapahtuma 
järjestötoimijoille Zoomissa. Sunnuntaihin 14.2. asti ilmoittautuminen. Pestikohtaiset 
koulutussessiot, olisi hyvä osallistua. Linkit ja lisätiedot hallituksen kanaviin.  

 
18. Posti 
 

Ei olla haettu, Synnäri näyttäisi olevan kiinni. 
 
19. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 

Doodlataan ajankohtaa helmikuun vikalle viikolle. Kevätkokous 4.3.  
 
20. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19.20. 


