
Kontakti ry:n hallituksen kokous 4/21 
 
Aika maanantaina 12.4.2021 kello 17.00 
 
Paikka Etäkokous, Zoom 
 
Läsnä Arttu Manninen, Eveliina Väkeväinen, Katri Laitinen, Aliina Kaarna, Kaisa Naapuri, Max 

Lainema, Milja Raippalinna, Varpu Kurkilahti (poistui kohdassa 6), Arttu Ahmala, Ella 
Kokkonen 

 
1. Kokouksen avaaminen 
 
 Puheenjohtaja Arttu Manninen avaa kokouksen 17.17.  
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
 Olemme laillisesti kokoon kutsuttuja ja päätösvaltaisia. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Siirretään kohdat 9 ja 11 eli kulttuuri ja työelämä käsiteltäviksi heti hallinnon jälkeen kohdiksi 
5 ja 6. Hyväksytään esityslista. 

 
4. Hallinto 
 

YKAn yhteistyösopimus allekirjoitettu, saadaan heiltä toimintaan 400e. YKAlta saatu 
yhteistyömateriaaleja, joita jaetaan Kontaktin someissa ja sähköpostilistalla. 

 
5. Kulttuuri 
 

Käydään läpi virtuaalimuseokierroksen vaihtoehtoja. Kaisalla ehdotuksia erilaisista 
toteuttamistavoista ja näyttelyistä, kuten Paavo Nurmen kotimuseon virtuaalikierros, Artsin 
Kuvanvapaus ja Vastavuoroisuuksia -näyttelyt ja Adventures of Harriharri -
videopeliperformanssi. Tehdään Slackiin äänestystä eri vaihtoehdoista.  

 
6. Työelämä ja alumnit 
 

Kontaktille tehty YouTube-tili, jonne ladataan alumnigallerian videot, suunnilleen 20-30 min 
pituisia. Ensimmäiset haastattelut ulos huhtikuun puolella. Tähän mennessä kahta 
haastateltu ja kaksi vielä haastattelematta.  
 
Varpu poistuu ajassa 17.44. 

 
7. Opintoasiat 
 

Tehdään kerätystä periodipalautteesta kooste henkilökunnalle. Palautteeseen saatiin kuusi 
vastausta.   
 
Viime vuoden opintovastaava oli ehdottanut, että päivitettäisiin kandi- ja gradugalleriaa. 
Kysellään somessa ja s-postilistalla kiinnostuneita, ja lisäillään niitä sivulle myöhemmin. 

 



8. Web- ja tiedotusasiat 
 
 Palaillaan hallitusesittelyihin vähän myöhemmin.  
 
9. Tilat 
 
 Alina-salin kalenteri täynnä, eikä saada varausta syksylle. 
 
10. KV ja suhteet 
 

Valtsikan pj:t keskustelleet haalareiden jaosta, tämä siis mahdollisesti ennen vappua. 
Kannulla kokous myös tänään, eli siellä keskustellaan jaosta vielä. Arttu jakaa infoa slackiin. 

 
11. Yhdenvertaisuus 
 

Vielä viimeiset säädöt Kontaktin lauluun. Laulukirjatoimikunnassa keksitty seuraava muutos 
lauluun: ”Pyydä minut vasemmalle, käännä selkä oikealle.”  
 
Ehdotetaan, että hyväksytään yllä oleva muokkaus Kontaktin lauluun. Hyväksytään 
ehdotuksen mukaisesti.  

 
12. Ympäristö 
 
 Ei kokoukseen tuotavaa.  
 
13. Tapahtumat ja virkistys 
 

Menneet tapahtumat: 
 

Bob Ross -maalailuiltamassa oli 18 paikalla, joista 10 hallituksesta. Onnistunut 
tapahtuma, ja taideteoksia jaettu myös Instagramiin.  
 
Pitkäperjantain Skribblio-maratonissa paikalla 11 osallistujaa, joista 7 hallituksesta. 
Onnistunut tämäkin.  

 
Keskustellaan vapusta. Muut sosiaalitieteiden järjestöt kokoustaa tällä hetkellä 
vappusuunnitelmia. Kontaktin yhteinen kanta on, että emme järjestä etävappujuttuja.  

 
14. Talousasiat 
 

Milja ja Arttu käyneet pankissa ja saaneet tilinkäyttöoikeudet. Kulukorvaukset maksettu Bob 
Rossista, tilillä tällä hetkellä suunnilleen 900e. YKAn sponssi vielä maksamatta.  

 
Vahvistetaan haalarimerkkitilausta. Milja esittelee vielä vaihtoehdot. Pohditaan myös 
mahdollisuutta laittaa myynti-ilmoitusta Facebookin Haalarimerkkitorille.  
 
Ehdotetaan, että painetaan kaikkia merkkejä 200kpl, mikä tekee 464 euroa. Hyväksytään 
ehdotuksen mukaisesti.  

 
15. Muut esille tulevat asiat 
 
 Ei kokoukseen tuotavaa.  



 
16. Posti 
 

Ei olla haettu.  
 
17. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
 Doodletetaan vapun jälkeiselle viikolle eli viikolle 18.  
 
18. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 18.24. 


