
Halko 7/17 
 

Pöytäkirja 
 
Konstruktio ry:n hallituksen kokous 7/17. Keskiviikkona 11.10. kello 16. Marx, Uusi 
ylioppilastalo (Mannerheimintie 5 A). 

1. Kokouksen avaaminen.  
Puheenjohtaja Anna Raeste avasi kokouksen klo 16.03. Valitaan kokouksen sihteeriksi 
Riikka Välivehmas, sihteeri Katariina Puhakka estynyt kokouksesta.  

Kokouksessa läsnä: Anna Raeste, Mira Oikarinen, Julia Takala, Meri Toivakka, Riikka 
Välivehmas, Max Lainema, Heljä Jyrinki, poistui kohdassa 13., Seppo Töyrylä, Paavo 
Jantunen, Okko Karvonen, saapui kohdassa 9. 

 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

           Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksytty.  
4. Talousasiat 

Talousasiat mallillaan. Annan tuomista kokouseväistä kuitti Merille, 6,32e, korvataan. 
Sivistys varattu hallitusten väliselle kokoukselle, me maksetaan, muut järjestöt maksaa 
takaisin osuutensa. Tuutoreiden kulukorvaukset vielä kesken. 

 
5. Opintoasiat 

 
• Paneelikeskustelut proffien kanssa. 2 erilaista tulossa, viikko marraskuussa lyöty lukkoon.  

• Akateeminen mentorointi. Anna Raeste käynyt tapaamassa edustajia, heillä hyvät ja valmiit 
paketit mentoroinnille. Jos lähdetään mukaan, mentoroinnista tulisi jatkuvampi juttu ja 
koulutusta mentorointiin tarjottaisiin. Menisi ensi vuodelle, pohjustus yms. vie liikaa aikaa. 
Laitetaan alustavaan toimintasuunnitelmaan seuraavaa hallitusta varten.  

6. Tapahtumat  
-  



• Vaalikokouksen ajankohta. Maanantai 4.12. Mannerheimsalissa, virallinen tapahtuma mutta 
mahdollisesti viinitarjoilu kokouksen jälkeen esim.  

• Keskusteluiltojen aikataulu. 22.11. klo 18->.  Okko järjestää ja vetää keskustelua. Psykologi 
Liisa Keltikangas-Järvinen vierailijapuhujana!!! Vapaamuotoista keskustelua ja kysymyksiä. 
Eventti tulossa, Pipsa hoitaa.  

• Disneyleffa pyjamailta uudella (holiton tapahtuma). Mira ja Pipsa suunnittelee, 
disneyleffamaraton, dresscode: pyjama, paikkana Weber. Videotykki varaukseen. Alustavaa 
aikataulua marraskuun tokalle viikolle.  

• Halloween-juhlat. Keskiviikkona 1.11. Kuppalassa. Riikka ja Mira alkaa järjestämään. 
JOS FTK ei järjestä. Luolamiesteema mahdollisesti. Kuppala varattu.  

• Paavo järjestää mahdollisesti liikuntatapahtuman Salmisaaren liikuntakeskuksessa, 
beachvolleykentällä. (Sitova ilmoittautuminen).  

• Hallitusten esittelyilta. Ilta sivistyksellä, järjestöt esittäytyvät ja kertoo mitä järjestötoiminta 
on, mitä se vaatii yms. Alkuillasta esittäytymistä ja kysymyksiä. Loppuillasta saunomista ja 
rentoilua, sallittua osallistua pelkästään saunomiseen ja oleiluun. Ajankohtana sunnuntai 5.11. 
klo 18.30. (Maksettavaa 30-40 e per järjestö).  

 
7. Fuksiasiat 

Ei ole käsiteltäviä fuksiasioita.  
 

8. KV 
Max ottanut yhteyttä KV- opiskelijoiden edustajaan eventtien ja yhteistyön taholta, 
odotellaan vastausta. Max hoitaa lisäksi yhteyksiä mm. ottamalla kontaktia CISSIn 
Adamiin.  
 

      9. Kulttuuri 
• Aliaksen mestaruuskisat 18.10. Hommat mallillaan, ilmoittautumisia kohtalaisesti. Ilmon 

deadline la 14.10. Ainakin Anna ja Meri tulee auttamaan järjestelyissä Miran ja Siirin lisäksi.  

• Kiinnostusta tehdä excuja messuille yms. Yhteislähtöjä ensisijaisesti ilmaisiin tapahtumiin 
esim. Lakritsifestarit. Riikka ja Heljä bongailee tapahtumia ja palaa asiaan.  



• Saamelaisveri –leffaan yhteislähtö, leffassa yhteiskunnallisia teemoja. Finnkinossa, 
perioditauon jälkeen.  

• Mitä tehdään Anna Sen Soida -musiikkiohjelman suhteen? Ei tehdä yhteislähtöä, ei tarpeeksi 
kiinnostusta tai aikaa.  

9. Liikunta 
Paavo tiedusteli kiinnostusta futsal-peleihin, MuPo-porukalla oli kiinnostusta. Futsal-
kausi alkamassa parin viikon päästä, 143 euron kausimaksu, mahdollisesti jaetaan summa. 
(Mahdollisesti järkätään säbävuoroja, jos kannattavaa.)  

     11. Tilat  
• Alinan varauskierros. Alinan vuorot keväälle: ei tarvitse varata tilaa keväälle vujuja varten. 

Varataan sitsejä varten vuoro jonain päivänä ajalta 7.2.-10.2. 

     12. Yhdenvertaisuus  
Ei käsiteltäviä asioita. 
 
     13. Ympäristö  

• Luontoretken kuulumiset, kaikki kunnossa. Budjetti eväisiin (ainakin banaanit, vaahtokarkit, 
suklaa) niin paljon kuin tarvitsee.  

    14. Tiedotus 
Sosiaalitieteiden keskusteluryhmä (Konstruktion diskurssiivinen ryhmä) facebookiin on luotu. 
Keskustelua toivotaan!  
 
    15. Työelämä 
Vahvuudet haltuun- tapahtuma, 31.10., etenee hyvin.  
 
   16. Muut esille tulevat asiat 
 

• Loppuvuoden tapahtumat: 

Vahvuudet haltuun 

Halloween-bileet 

Hallitusten esittely-ilta 



Paneeli proffien kanssa 

Keskusteluilta 

Vaalikokous 

Pienen mittakaavan sitsit, esim. Kuppala-sitsit.  

Konstruktion pikkujoulut Alinassa 13.12.  

 

 
• Uusien jäsenten hyväksyttäminen 

48 uutta jäsentä, hyväksytään.  

• Hallitusmökki tms. loppuvuodelle, järjestetään ja sumplitaan.  

 
    17. Posti  
Ei postia. 
 
    18. Seuraavan kokouksen ajankohta  
Doodlataan.  
 
    19. Kokouksen päättäminen  
Kokous	päätetty	klo	17.37.	


