
Kontakti ry:n hallituksen kokous 2/21 
 
Aika keskiviikkona 24.2.2021 kello 17 
 
Paikka  Etäkokous Zoomissa 
 
Läsnä Arttu Manninen, Eveliina Väkeväinen, Milja Raippalinna, Arttu Ahmala, Kaisa  

Naapuri, Max Lainema, Katri Laitinen, Jonna Rajala, Ella Kokkonen 
 

1. Kokouksen avaaminen 
 

Puheenjohtaja Arttu Manninen avaa kokouksen 17.13. 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Olemme laillisesti kokoon kutsuttuja ja päätösvaltaisia. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Esityslista hyväksytään. 
 
4. Hallinto 
 

Toimintasuunnitelma tehty vuodelle 2021.  
 
5. Opintoasiat 
 

Kerätään kolmannen periodin jälkeen palautetta kursseista.  
 
6. Web- ja tiedotusasiat 
 

Nettisivut päivitetty ajan tasalle.  
 
Tehdään hallitusesittelyt someen, mietitään vielä sopivaa tapaa.  

 
7. Tilat 
 
 Kevätkokous Weberissä, muuten kokoukset jatkuvat etänä.  
 
8. KV ja suhteet 
 

Puheenjohtajilla ollut valtsikan pj-paja. Paikalla oltu ja suhteita luotu, keskusteltu 
muun muassa vapun suunnitelmista.  

 
9. Työelämä ja alumnit 
 



Kontaktille tehty LinkedIn. Tarkoituksena jakaa työpaikkailmoja ja muuta hyödyllistä 
työelämään ja työllistymiseen liittyviä. Mainostetaan somessa. Tehdään 
alumnigalleria, johon esittelyitä keväällä 3 ja syksyllä 3, maaliskuussa mahdollisesti 
ensimmäinen. Tekstimuodossa nettisivuilla, Instassa reelsseissä, jotta jää talteen.   

 
10. Yhdenvertaisuus 
 

Kontaktin laulu työn alla, saadaan uuteen kirjaan uudessa muodossa. Viimeistään 
ensi kokouksessa päivitystä asiasta.  
 
Pieniä päivityksiä Kontaktin ympäristö- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan.  

 
11. Kulttuuri 

    
Ideoitu kulttuuritoimintaa tänä vuonna. Korona luo haasteita, virtuaaliympäristössä 
tai ulkona voitaisiin järjestää, sekä jakaa somessa kulttuuriaiheisia vinkkejä. 
Keskustellaan Docventures-tyyppisistä leffa ja keskusteluilloista sekä 
kävelykierroksista kaupungissa, esim. Hima & Strada. Monet museot siirtyneet 
virtuaaliympäristöön, Kaisa selvittelee olisiko mahdollista käydä porukalla 
virtuaalisesti museossa.  

 
12. Ympäristö 
 
 Ympäristö- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetty.  
 
13. Tapahtumat 
 

Sosiologipäivien opiskelijaohjelma keskiviikkona 10.3. klo 17 alkaen. WOP organisoi 
iltatapahtuman, mukana myös Kontakti ja Habitus. Pari tutkijaa esittää 
tutkimuksiaan, pieni musiikkiesitys ja iltaohjelmassa leikkimielinen sosiologigaala ja 
hengailua. Mainostetaan iltaohjelmaa ja sosiologipäiviä Kontaktin kanavissa, Ella 
hoitaa. Sähköpostilistalle myös ilmoittautumisesta muistutus.  
  
Esitetään, että laitetaan 50e sosiologipäivien iltaohjelman järjestämiseen. 
Hyväksytään esitys.  
 
Keskustellaan etätapahtumien järjestämisestä maaliskuun aikana. Bob Ross -maalailu 
saa kannatusta, ehdotetaan MS Paint -tyyliin, sillä maalaustarvikkeiden hankkiminen 
ei kovin kestävää ympäristön kannalta.  

 
Tervetuliaskahvien järjestäminen pullaperjantai-meiningillä nelosperiodin alkuun, 
kun alkaa uusien pääaineopiskelijoiden kurssit. Henkilökunta voisi esitellä itsensä, 
Jonna yhteydessä heihin. 

  
 Tapahtumat ulos noin viikkoa ennen näin etäaikana. Keskustellaan myös 
mahdollisesta pitkäpullaperjantaista 2.4.  

 



14.  Virkistys 
 

Puhutaan hallituksen virkistäytymisestä ja sen vastuullisuudesta. Jos etätapahtumia 
muutenkin maaliskuussa, voitaisiin puhua virkistäytymisestä niiden jälkeen.  

 
Seuraaviin esityslistoihin tapahtumat ja virkistys yhdessä.  

 
15.  Talousasiat 
 

Tilien oikeuksien siirtäminen. Kontakti ry valtuuttaa Milja Raippalinnan hoitamaan 
talousasioita. Talousarvio tehdään sunnuntaiksi 28. helmikuuta 2021. Myönnetään 
taloudenhoitajalle Milja Raippalinnalle (XXX-XXX) ja puheenjohtaja Arttu Manniselle 
(XXX-XXX) käyttöoikeudet Kontaktin tiliin FI23 4730 4720 0094 72. Samalla 
myönnetään oikeudet verkkopankkiin ja verkkopankkitunnuksiin, joilla saa hoitaa 
yhdistyksen rahaliikennettä verkkopankissa, tunnistautua sekä tehdä 
maksutapahtumia verkkopankkitunnuksilla. Hallitus on päättänyt Arttu Jokisen ja 
Aino Kääpän tilinkäyttöoikeuden POP Pankin tiliin FI23 4730 4720 0094 72 ja 
luovuttaa tilinkäyttöoikeudet Milja Raippalinnalle ja Arttu Manniselle. Hyväksytään.  
 
YKAn kanssa tehty yhteistyösopimus, joka on jo hyväksytty YKAn puolesta. Saadaan 
400 euroa. Tapahtumissa mainostetaan, YKA toimittaa materiaalit.  
 
Milja tekee pian uuden kulukorvauslomakkeen.  

 
16.  Muut esille tulevat asiat 
 

Virityspäivässä Milja ollut taloudenhoitajakoulutuksessa, Eve etätapahtumia 
koskevassa koulutuksessa.  
 
Yhteisessä Drivessä häikkää, selvitellään. 
 
Haalarimerkkiprojekti toistaiseksi jäissä, Milja ei vielä saanut viestiä jargonijugusta.  

 
17. Posti 
 

Ei olla haettu.  
 
18. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 

Ehdotetaan viikkoa 10 tai 11 seuraavalle kokoukselle. 
 
19. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 18.45. 


