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Sosiologian opiskelijain yhdistys Kontakti ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous 2021 
 
Aika torstai 4.3.2021 klo 16 
 
Paikka Kokoustila Beauvoir, Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A ja etäyhteydellä 
 
Läsnä Tuomas Hallamaa, Aino Kääpä, Kaisa Naapuri, Arttu Manninen, Milja Raippalinna, 

Arttu Ahmala, Eveliina Väkeväinen, Varpu Kurkilahti, Aliina Kaarna, Ella Kokkonen, 
Katri Kärkkäinen, Arttu Jokinen, Jonna Rajala, Max Lainema, Katri Laitinen (paikalle 
16.08) 

 
1. Kokouksen avaaminen 
 
 Arttu Manninen avaa kokouksen 16.03.  
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
 Olemme laillisia ja päätösvaltaisia. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 
 Hyväksytään. 
 
4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 
 
 Tuomas Hallamaa valitaan kokouksen puheenjohtajaksi. 
 
5. Valitaan kokoukselle sihteeri 
 
 Eveliina Väkeväinen valitaan kokouksen sihteeriksi. 
 
6. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
 
 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Arttu Manninen ja Arttu Ahmala. 
 
7. Valitaan kokoukselle tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 
 Ei valita ääntenlaskijoita, ellei äänestystä tarvita.  
 
8. Esitellään vuoden 2020 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 
 

Aino Kääpä käy läpi vuoden 2020 toimintakertomuksen. Koronaviruspandemian takia 
suunnitellusta poikkeava vuosi, toimintaa ei ollut yhtä paljon kuin normaalisti. 
Keväällä järjestettiin Speksiin lähtö ja tervetuliaiskahvit henkilökunnan järkkäämänä. 
Keväällä pitkälti etätapahtumia, pullaperjantaita ja opintotuokiota, sekä yhteistyötä 
muiden sosiaalitieteiden järjestöjen kanssa, kuten ip-kerhoja ja vapputapahtumaa. 
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Syksyn alussa koronatilanne salli fuksitapahtumien järjestämiseen. Osallistuttiin 
sostieteiden järjestöpiknikille esittelemään toimintaa, sekä Kannun ja sostieteiden 
fuksisuunnistuksiin. Järjestettiin myös metsäretki Manan kanssa, jonka jälkeen 
tapahtumia taas etänä (pullantaita ja opintotapahtumia). Ylipäänsä 
pienempimuotoinen vuosi, vähemmän tapahtumia ja osallistuja koronatilanteen 
myötä. Kääpän puheenvuoron aikana hieman teknisiä ongelmia. 

 
Arttu Jokinen kertoo tilinpäätöksestä. Talous toiminnan puolesta erilainen, järjestöllä 
huomattavasti ylijäämää. Tapahtumatuottoa on saatu alkuvuodesta ja 
kokouskuluihin mennyt rahaa. Koska rahaa oli, päätettiin lahjoittaa 
hyväntekeväisyyteen 400e. Ei olla käytetty rahaa käyttämällä, vaan jätetään 
seuraaville vuosille. Järjestön toimintaa rahoitettu HYYn toiminta-avustuksella. 
Järjestöllä ylijäämää 668,70e.  

  
 Katri Kärkkäinen ja Tuomas Hallamaa toimivat Kontakti ry:n  toiminnantarkastajina 
vuonna 2020. Kontaktin toiminta on ollut aktiivista ja jäsenistön etujen mukaista 
poikkeusoloista huolimatta. Hallitus on kokoustanut säännöllisesti ja sääntöjen 
mukaisesti. Tilipäätöksestä käy ilmi tulot ja menot. Kontaktin toiminta on ollut 
voittoa tavoittelematonta. On myös positiivista, että osa ylijäämästä käytetty 
humanitaariseen toimintaan. Korona otettu myös hyvin huomioon toiminnassa. 
Tiedottamisessa voisi käyttää sähköpostilistaa paremmin. Kuittien ja kulujen 
merkinnät ovat olleet paikoittain epäselviä. Toiminnantarkastajat eivät ole löytäneet 
toiminnasta huomautettavaa. Vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle 2020 
puolletaan.  
 
Katri Laitinen saapuu 16.08. 

 
9. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä 
  

Tilinpäätös hyväksytään ja myönnetään vastuuvapaus vuoden 2020 Kontakti ry:n 
hallitukselle.  

 
10. Käsitellään vuoden 2021 toimintasuunnitelma 
 

Arttu Manninen esittelee vuoden 2021 toimintasuunnitelman. Jatketaan uuteen 
toimintaympäristöön sopeutumista. Pyritään mukautumaan tekemällä joistakin 
tapahtumista e-muotoisia, mutta jotkut kuitenkin vaikeita järjestää etänä. Jatketaan 
toimintaa entiseen malliin, jotta turvataan jatkuvuus pandemiavuosien yli. Toiminnan 
raamit samanlaisia, kaksi vuosittaista yhdistyksen kokousta. Tiedotus ja viestintä 
tapahtuu pääasiassa sähköpostilistalla, myös Facebookissa ja Instagramissa. Myös 
LinkedIn on perustettu. Nettisivut ovat päivitetty. Pyritään huomioimaan rajoitukset 
eri kanavissa. Käytetään etätiloja niin kauan kuin pakollista, muuten tiloina 
Kannuklusteri ja samat. Edunvalvontaa jatketaan samaan malliin, hallituksessa 
tänäkin vuonna kaksi opintovastaavaa. Virkistystoimintaa on luvassa, jatketaan 
esimerkiksi pullaperjantaita ja muita virkistystapahtumia. Kansainvälisyydessä 
jatketaan samaa linjaa, poikkeusvuosi saattaa tosin vaikuttaa tilanteeseen mm. 
vaihto-opiskelijoiden suhteen. Työelämä- ja alumnitoiminnassa excuja voidaan 
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järjestää etänä, toivottavasti myös syksyllä livetapahtumina. Alumnigalleriaa 
suunnitellaan. Kulttuuritoimintaa suunnitellaan myös etämuodossa. Ympäristö- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty ja on tärkeässä roolissa toiminnassa 
tänäkin vuonna. Pandemia vaikuttaa siis toimintaan paljon, mutta muuten 
samanlaista kuin ennenkin. 
 
Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021.  

 
Katri Kärkkäinen poistuu 16.26. 

 
11. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2021 
 

Milja Raippalinna käy läpi vuoden 2021 talousarvion. Taloutta suunniteltu 
oletuksella, että syksyllä voidaan järjestää livenä tapahtumia ja keväällä 
etätapahtumiin menisi vähemmän kuluja. Vuosijuhlia ei järjestetä, joten kuluerä pois 
tuloista ja menoista. Järjestöllä on viime vuodelta ylijäämää, joten tänä vuonna 
arvion mukaan alijäämää 450e. Huomioidaan, että tilanne elää paljon, joten 
talousarvio on tässä vaiheessa vain yksi luonnos.  

 
Hyväksytään talousarvio vuodelle 2021.  

  
12. Muut esille tulevat asiat 
 

Tuomas Hallamaa nostaa esiin jäsenrekisterin päivittämisen. Jäsenen erottaminen 
yhdistyksestä on hankalaa ja se pitäisi päättää yksi kerrallaan hallituksen 
kokouksessa. Ehdottaa, että konsultoidaan HYYtä tarkemmin asiasta. Arttu Manninen 
vastaa, että hänellä kokemusta jäsenrekisterin päivittämisestä muissa järjestöissä.  

 
13. Kokouksen päättäminen 
 

Tuomas Hallamaa päättää kokouksen 16.38.  
 

 


