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Kokkonen, Katri Laitinen, Milja Raippalinna 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

 Puheenjohtaja Arttu Manninen avaa kokouksen 18.14.  

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

 Olemme laillisesti kokoon kutsuttuja ja päätösvaltaisia. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

 

 Esityslista hyväksytään. 

 

4. Hallinto 

 

Jäsenrekisterin päivittäminen vaatisi sääntöjen muuttamista. Säännöt sallivat muidenkin kuin 

Helsingin yliopistolla opiskelevien jäsenyyden, joten rekisteristä olevia vanhoja opiskelijoita 

ei voida erottaa. Nile tehnyt jo luonnosta sääntömuutoksesta, laittaa viestiä HYYlle. 

 

5. Opintoasiat 

 

Periodipalautteeseen on tullut vastauksia, mutta pidetään lomake auki vielä maaliskuun 

loppuun. Palautetta tullaan viemään eteenpäin henkilökunnalle ja johtoryhmille.  

 

Yliopiston koronainfossa kerrottu, että syksyn kursseja pyritään 1/3 järjestämään 

lähiopetuksena, ei tosin massaluentoja. Jos henkilökunnalla on vielä mahdollisuus vaikuttaa 

siihen, miten opetus järkätään syksyllä, niin voisi pyrkiä vaikuttamaan siihen.  

 

Uusien sosiologian opiskelijoiden tervetulotilaisuus meni hyvin, hallituksen ulkopuolelta 

paikalla kolme. Yhteensä osallistujia 25. Henkilökunta toivoisi yhteisiä hetkiä ja tapahtumia 

opiskelijoiden kanssa. He ymmärtävät opiskelijoiden rankan tilanteen ja kannustavat 

yhteyttä matalallakin kynnyksellä, esimerkiksi jos kurssin suorittamisessa vaikeuksia. 

Tilaisuus saavutti vain pienen osan uusista opiskelijoista, joten voitaisiin miettiä, miten 

muuten lähestyä sosiologian opintosuunnassa aloittaneita. Artulle lähetetystä sähköpostista 

ymmärtäisi, että henkilökunta on jo miettinyt vastaavan tapahtuman järjestämistä. 

 

6. Web- ja tiedotusasiat 



 

Hallitusesittelyt maaliskuun aikana. Somessa ja sähköpostilistalla mainostettu menneitä 

tapahtumia, kuten sosiologipäiviä.  

 

7. Tilat 

 

Alinan ensimmäisellä varauskierroksella ei saatu vuoroja. Toinen (ja viimeinen) varauskierros 

on tällä viikolla, toivotaan parempaa arpaonnea. Esitetään toivomuksia marraskuun päiville 

3., 10. ja 11. sitsivuorolle. Huomioidaan kuitenkin mahdolliset päällekkäisyydet 

Valtsikatoimijoiden kalenterissa.  

 

Tilat edelleen käyttökiellossa. 

 

8. KV ja suhteet 

 

 Ei kokoukseen tuotavaa.  

 

9. Työelämä ja alumnit 

 

Katri ja Varpu suunnitellut alumnigalleriaa. Keskustellaan alumnien haastattelusta. 

Julkaistaan ne IGTV-videoina ja tekstiversiona nettisivuille. Pyritään noin 10 minuutin 

videoihin, ei liian pitkiä. Katri laittaa viestiä LinkedIniin ja sosiologian alumniryhmään, jos ei 

tuota hedelmää niin viestiä tutuille ja tutun tutuille.  

 

10. Yhdenvertaisuus 

 

 Jaettu Valtsikan kiusaamis- ja häirintäkyselyä kanavissa. Ei vielä tietoa kyselyn tuloksista. 

 

Keskustellaan Kontaktin laulun muuttamisesta.  

 

11. Kulttuuri 

    

Kaisan tavoitteena järjestää huhtikuussa museokierros etänä.  

 

12. Ympäristö 

 

 Ei kokoukseen tuotavaa. 

 

13. Tapahtumat ja virkistys 

 

Bob Ross -maalaushetki ensi perjantaina 26.3 klo 17. Tapahtuma viimeistään huomenna ulos. 

Kontakti voisi sponssata maalauseväitä viiden euron edestä tapahtuman osallistujille. 

  

Esitetään, että maalausevästä saa ostaa viidellä eurolla. Hyväksytään.  

 



(Pitkä)pullaperjantaita ei ainakaan näillä näkymin järjestetä.  

 

Henkilökunnan järjestämästä Coffee & Sociology -keskustelusarjasta tehty Facebook-

tapahtuma ja mainostettu eri kanavissa. Tiistaisin 16.3., 6.4., 27.4. ja 1.6 klo 14-15.  

 

Haalarimerkkiprojektin tilannekatsaus Miljalta. Äänestyksessä jargonjugu, Bourdieu ja ’Aa 

sosiologiaa, mihin sä sit oikeen työllistyt’ -merkit suosituimpia, lähdetään tilaamaan niitä.  

Sosiologiselta meemikuvitukselta toivomus, että joko korvamerkittäisiin raha, jota 

jargonjugusta saadaan ja käytetään se jäsenistön hyvinvointiin tai lahjoitettaisiin 

mielenterveystyöhön. Keskustellaan tilattavien merkkien määrästä, 150 voisi tilata. Milja 

selvittelee vielä, mistä tilataan. Milja varautunut myös postittamiseen.  

 

14.  Talousasiat 

 

Tilannekatsaus talousasioihin. Milja ja Arttu menossa ensi viikolla tunnistautumaan pankkiin, 

jotta saa oikeudet. Uusi kulunkorvauslomake tehty, laitetaan nettisivuille. 

 

Puhutaan sponsorin hommaamisesta laulukirjoja varten, 200e tarvitaan. Artulla ja Miljalla 

ehdotuksia, kysellään eka Westermarck-seuralta kiinnostusta.  

 

15.  Muut esille tulevat asiat 

 

Uusien sosiologian opiskelijoiden yhteystiedot lähetetty puheenjohtajistolle sekä 

opintovastaaville. Puheenjohtajisto miettii tervetulotoivotusta uusille opiskelijoille, jossa 

kerrotaan kanavista ja toiminnasta.  

 

16. Posti 

 

 Ei olla haettu. 

 

17. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

 Doodletaan viikolle 14 ja 15.  

 

18. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja Arttu Manninen päättää kokouksen ajassa 19.54. 

 


