
KONTAKTIN HALLITUKSEN KOKOUS 13/18 
 
 Aika: Torstai 13.12.2018 klo 18:00 
 
Paikka: Kokoushuone 4005, Kaisa-talo, Fabianinkatu 30 
 
Läsnä: Tuomas Hallamaa, Julia Kokkonen, Sari Kivijärvi, Minni Teerikangas, Essi Tervonen, 
Veera Heinonen, Max Lainema 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 
Tuomas avasi kokouksen klo 18.18. 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Olemme laillisesti kokoon kutsuttuja ja päätösvaltaisia. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslista hyväksyttiin. 
 
4. Opintoasiat 
 
Opintovastaava ei ole paikalla. Keskustelimme, että Melisa Stevanovic vaikuttaa tehokkaalta, 
hän esimerkiksi vastaa sähköpostiviesteihin hyvin nopeasti. Stevanovic hoitaa eläköityneelle 
Aino Sinnemäelle kuuluneita opintoasioita. 
 
5. Web- ja tiedotusasiat 
 
- Brasilian tilanteeseen kannanotto/solidaarisuuden osoitus 
 
Kannanotto annetaan seuraavalle hallitukselle julkaistavaksi. 
 
Lisäksi Kontaktin somekanavilla aiotaan varoa eri tuotemerkkien näkymistä sekä Kontaktin 
vuoden 2019 hallitukselle kerrotaan, että e-lomakkeet kannattaa tarkastaa ja päivittää tasaisin 
väliajoin. 
 
6. Tilat 
 
- Tilankäyttösopimus vuosille 2019 – 20 
 
Tilankäyttösopimus vuosille 2019 - 2020 on allekirjoitettu. 
 



Minni kävi HYY:n tilakoulutuksessa. 
 
7. KV ja suhteet 
 
Ei ole lisättävää. 
 
8.Työelämä ja alumnit 
 
- Minimentoroinnin tilanne 
 
Kysytään mentoreilta edistymistä vielä jonkin ajan kuluttua. 
 
THL:n ekskursioon ilmoittautui yli 20 henkilöä, mutta osa peruutti viime metreillä. Muuten asiat 
hoituivat mallikkaasti. 
 
9. Yhdenvertaisuus 
 
- Alkoholittomuus 
 
Kontakti ry tarjoaa joka tapahtumassa alkoholitonta juotavaa. Olemme pyrkineet panostamaan 
alkoholittomien juomien laatuun ja määrään. 
 
10. Kulttuuri 
 
Kulttuuririennot ovat tämän vuoden osalta tehty. Max kertoo, että huomenna Kallion kirkossa 
olisi joulukonsertti, joka maksaa osallistujilta 7,50 euroa. Hämäläisosakunnan laulajien ilmainen 
joulukonsertti on maanantaina 17.12. Lähetyskirkossa. 
 
11. Ympäristö 
 
Keskustelimme laivareissuista ja niiden päästöhyvitysmahdollisuuksista. 
 
11. Juhlat (siirrettiin viimeiseksi käsiteltäväksi asiaksi) 
 
- Ensi vuosijuhlien tilat 
 
Kontaktin 60-vuotistilaksi on hyvin pitkän ja huolellisen punninnan ja väännön seurauksena 
valittu Uunisaari! Uunisaari on esteetön ja kaunis tila. Keskustelimme  myös jatkojen ja silliksen 
mahdollisista venueista. 
 
13. Virkistys 
 



Kokouksen jälkeen juhlimme tämän hallituksen kesken, sillä yhteinen hallitustaipaleemme 
päättyy. 
 
14. Talousasiat 
 
Kaikki mahdolliset kuitit, joilla on ostettu Kontaktille hyödykkeitä, on annetava pikimmiten Maxille 
rahojen takaisin saamiseksi. 
 
15. Muut esille tulevat asiat 
 
Keskustelimme palautteesta liittyen alkoholituotteiden näkymiseen viestinnässämme. 
 
16. Posti 
 
Ei ole. 
 
17. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 
Siitä vastaa ensi vuoden puheenjohtaja. Vallanvaihtokaronkan ajankohdasta doodlaillaan. 
 
18. Kokouksen päättäminen 
 
Hallituksen jäsenet kiittävät toisiaan kuluneesta vuodesta. Tuomas päättää kokouksen klo 
19.22. 
 


