Pöytäkirja 10/2017
Konstruktio ry
Hallituksen kokous 10/2017

Aika: Keskiviikkona 29.11.2017
Paikka: Kokoushuone Marx, Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A, 3. krs.
Paikalla:
Seppo Töyrylä (kokouksen puheenjohtaja)
Katariina Puhakka (kokouksen sihteeri)
Anna Raeste
Paavo Jantunen
Pipsa Lievonen poistuu kohdassa 8
Meri Toivakka
Julia Takala poistuu kohdassa 8
Mira Oikarinen
Eve Udeh

1. Kokouksen avaaminen
Kokous avattiin klo 10.20.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
4. Talousasiat
4.1 Kulukorvaukset
Hyväksyttiin esitetyt kulukorvaukset:
•
•
•
•

Pipsa Lievoselle 23,81 € Disney-leffamaratonin eväistä ja 2,49 € keskusteluillan kuluista.
Anna Raesteelle 24,80 € Las Vegas –bileiden kuluista.
Meri Toivakalle 25,85 € keskusteluillan kuluista.
Riikka Välivehmaalle 18,30 € kokouseväistä.

4.2 Tulevat hankinnat
Hankitaan tilinpäätöksiä ja kirjanpitoa varten kaksi muistitikkua.

5. Ympäristö
Muistitikut mahdollistavat sähköisen, ympäristöystävällisen kirjanpidon.
6. Tiedotus
7. Työelämä
8. Opintoasiat
8.1 Sosiologian johdantokurssia koskeva kysely
•
•
•
•

Fukseilta saadun palautteen perusteella on koostettu viesti, joka on lähetetty vastuuopettaja Ilkka
Armiselle.
Odotetaan varmistusta siihen, onko fuksien mahdollista saada henkilökohtaista palautetta
esseistään ja korottaa kurssin arvosanoja.
Tehdään yhteenveto tämän hetkisestä tilanteesta ja lähetetään se fuksiryhmään ja Konstruktion
sähköpostilistalle.
Kurssin järjestämistä on vaikeuttanut kurssin suuri koko, henkilökunnan vähäisyys ja Kielikeskuksen
aikataulumuutokset.

8.2 Esseekirjoittamisen harjoittelu
•

Kolmannessa periodissa tarjotaan kirjoittamista opettava sosiaalitieteiden kurssi SOSK-201
”Akateeminen kirjoittaminen ja opiskelutaidot” (5 op). Informoidaan tuutoreita ja tiedotetaan
kurssista fuksiryhmässä ja Konstruktion sähköpostilistalla.

8.3 Vertaisarvioinnin ongelmallisuus
•

•

Yhteiskuntapolitiikan johdantokurssin vertaisarvioinnin ohjeistus ja kriteerit ovat olleet niukkoja.
Fukseille arvosanat ovat tärkeitä ja ilmassa on kilpailuhenkeä, joten täytyy pohtia, onko oikein, että
he arvioivat toisiaan.
Opintovastaava Julia Takala ottaa asian esille tiedekuntaneuvoston kokouksessa.

9. Tapahtumat
9.1 Menneet tapahtumat
•

Las Vegas –polttaribileet: Kaikin puolin onnistunut tapahtuma, paikalla oli paljon juhlijoita.

•

Introverttiysilta: Istumapaikat tulivat täyteen. Kerätään palautetta puskaradion kautta ja
pohditaan, voisiko tapahtumassa olla enemmän keskustelua. Merkataan keskusteluilta
toimintasuunnitelmaan.

•

Disney-leffamaraton Weberissä: Mukava tunnelma, vaikka kävijöitä ei ollut niin paljon. Kysyntää
tällaiselle tapahtumalle kuitenkin olisi.

9.2 Tulevat tapahtumat
•

Vaalikokous 4.12. Wilhelmsson-salissa. Julkaistaan muistutus sähköisistä hakemuksista 29.11. ja
viikon 48 aikana loput hallitusesittelyt, kokouskäytäntöjen esittely ja jatkojen mainostus.
Tapahtuman ajan ovella on kaksi henkilöä tarkistamassa kokoukseen tulijoiden jäsenyyttä. Paikalla
tarjottavien eväiden budjetti n. 20 €.

•

Pikkujoulut 14.12. Alina-salissa. Mahdollisesti beerbong-turnaus, johon on
etukäteisilmoittautuminen. Tarjotaan glögiä ja ruokaa. Hankitaan ulko-ovelle ulkopuoliset
järjestyksenvalvojat alustavasti klo 20 - 03 välille.

10. Fuksiasiat
Palaute sosiologian johdantokurssista on käyty läpi kohdassa 8.
11. KV
12. Kulttuuri
13. Liikunta
15.12.2017 on MuPon peli.
14. Tilat
Vuosijuhlien tila:
Suomenlinnan Tenalji von Ferseniin on alustava varaus. Tilavuokran kustannukset ovat yhteensä 1600 e,
120 juhlijaa on tavoite. Cateringista on laitettu kyselyitä. Kätevintä olisi saada nakkiporukka tarjoilemaan.
Perustetaan vuosijuhlatoimikunta.
15. Yhdenvertaisuus
16. Muut esille tulevat asiat
Yhmu-toimikunta ja Valta ry haluaisivat tavata jollakin kokoonpanolla viikolla 49. Tehdään jatkossa
bileyhteistyötä.
17. Posti
18. Seuraavan kokouksen ajankohta
Sovitaan Doodlessa, kutsutaan uusi hallitus mukaan.
19. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 11.33.

