
KONTAKTI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2019 
 
 
Aika: 27.2.2019 Klo 18:00 
Paikka: Uusi Ylioppilastalo, Weber 
 
 
Paikalla: Aino Kääpä, Sylvia Ikonen, Eevi Peiponen, Aliisa Maunula, Helmi Soininvaara, 
Anna Raeste, Katri Kärkkäinen, Tuomas Hallamaa, Elena Reinistö, Max Lainema, Veera 
Heinonen, Mirka Råberg, Hilma Anttila 
 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 
Veera Heinonen avaa kokouksen klo 18.08. 
 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokous on laillisesti kutsuttu koolle ja päätösvaltainen. 
 
 
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 
4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 
 
Valitaan Mirka Råberg kokouksen puheenjohtajaksi. 
 
 
5. Valitaan kokoukselle sihteeri 
 
Valitaan Hilma Anttila kokouksen sihteeriksi. 
 
 
6. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
 
Valitaan Katri Kärkkäinen ja Tuomas Hallamaa pöytäkirjantarkastajiksi. 
 
 
7. Valitaan kokoukselle tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 
Päätetään valita ääntenlaskijat, jos tulee äänestystilanne. 
 



 
 
8. Esitellään vuoden 2018 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 
 
Vuonna 2018 yritettiin sopeutua Isoon pyörään. Hallitus saatiin kasaan uudistuksista 
huolimatta. Työelämätoimintaan ja opiskelijoiden edunvalvontaan panostettiin ja opiskelijoita 
neuvottiin opintoasioissa. Juhlia järjestettiin vähemmän kuin edeltävänä vuonna, mutta 
alkoholittomiin tapahtumiin panostettiin. Ainejärjestöyhteistyötä tehtiin enemmän kuin 
aikaisemmin mm. Stigman, Stydin, Konstruktion ja toki myös Kannunvalajien kanssa. Taso 
ry:n kanssa pidettiin mm. fuksiseikkailussa yhteisrasteja, sekä järjestettiin kulttuuri- ja 
virkistystoimintaa. Alumnien kanssa pyrittiin tekemään enemmän yhteistyötä, mutta se 
rajoittui lähinnä minimentorointiin. Tapahtumissa oli kävijöitä jonkin verran. Uutta vuonna 
2018 olivat uuden tietosuojalain tuomat muutokset. 
 
Tili jäi vuonna 2018 noin 700e ylijäämäiseksi. Tuotot hieman kasvoivat, mutta kulut laskivat 
huomattavasti, mille ei löytynyt selkeää selitystä. 2018 alussa suunniteltu budjetti saattoi olla 
turhan pessimistinen, kun YKA:lta ja HYY:lta saatiin kuitenkin järjestötukia. 
 
Toiminnantarkastajien mukaan toiminta on ollut suunnitelman mukaista vuonna 2018. 
Opiskelijoiden edunvalvontaa on tehty. Tilin ylijäämä on hyvä juttu, kun sitä voidaan ohjata 
tämän vuoden tavallista suurempiin vuosijuhliin. Kirjanpitoon toivotaan lisää selkeyttä ja 
parempaa säilytystä sekä tarkempia selvityksiä tilitapahtumista (laskut, kuitit ym.). Lisäksi 
toiminnantarkastajat toivovat, että tulevia ja menneitä menoja käsiteltäisiin kokouksessa ja 
merkattaisiin jokainen selkeästi pöytäkirjaan. Kirjanpitokansiosta olisi hyvä myös saada 
erillinen tuloste. 
 
Näistä huomautettavista asioista ei kuitenkaan haittaa järjestölle. Toiminnantarkastajat 
esittävät, että tilinpäätös vahvistettaisiin ja vastuuvapaus myönnettäisiin. 
 
 
9. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä 
 
Hyväksytään tilinpäätös.  Myönnetään Vastuuvapaus vuoden 2018 hallitukselle.  
 
 
10. Käsitellään istuvan hallituksen toimintasuunnitelma. 
 
Toimintasuunnitelma on pysynyt suurimmilta osin samana kuin viime vuonna. Vuonna 2019 
Kontakti ei järjestä omia sitsejä 60-vuotisvuosijuhlien vuoksi. Vuosijuhlat ovat muihin vuosiin 
verrattuna isommat tänä vuonna. Kontakti kiinnittää edelleen tänä vuonna huomiota 
yhdenvertaisuuteen ja ympäristöasioihin. Kontaktin risteily korvataan jollakin muulla 
tapahtumalla. 
 
 
 
 



 
11. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2019 
 
Budjetissa on tänä vuonna enemmän menoja, koska 60-vuotisvuosijuhliin on budjetoitu 
enemmän rahaa kuin edellisvuoden vuosijuhliin. Vuosijuhlat ovat tänä vuonna kalliimmat, 
joten lipputuloista tulee enemmän tuloja. Muuten budjetissa ei ole suuria muutoksia. 
Talousarvio vuodelle 2019 vahvistetaan. 
 
 
12. Muut esille tulevat asiat 
 
Ei muita esille tulevia asioita. 
 
 
13. Kokouksen päättäminen 
 
Mirka Råberg päättää kokouksen klo 18.26 

 


