
Konstruktio ry:n hallituksen kokous 5/17. 
Perjantaina 25.8. kello 18  
Harry's Bar (Liisankatu 27) 
 
Läsnä: Pipsa Lievonen, Salla Miettunen, Eve Udeh, Veera Routarinne, Julia Takala, Seppo Töyrylä, 
Meri Toivakka, Jaakko Muilu, Okko Karvonen, Anna Raeste, Mira Oikarinen, Max Lainema (saapui 
kohdassa 4). 
 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.24. Valitaan kokouksen sihteeriksi Meri Toivakka. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
3. Esityslistan hyväksyminen  

Esityslista hyväksytty annetussa muodossa. 
4. Talousasiat  

- Fuksisitsien budjetti: noin 2000€, sisältäen tilavuokran, tarjoilut, koristelut sekä järjestyksenvalvojan 
palkkion. Sitsilipun hinta osallistujille 14€/16€. 

- Ostetaan Kannulta 120 kpl uusia laulukirjoja, joita myydään fuksisitseillä. 

- Tuutoreiden budjetti tuutoritoimintaan 200€. Rahat tuutoreiden käytettäväksi fuksitapahtumiin. 

- Hyväksytään kulukorvausten kuitit fuksien tapaamisen tarjoiluista 

 

5. KV 

- KV-opiskelijoiden mahdollisuudet osallistua fuksisitseille. Kyseessä ensisijaisesti fuksisitsit, mutta 
halutaan mahdollistaa myös KV-opiskelijoiden mahdollisuus osallistua. Tehdään asiasta tarkempia 
linjauksia, kun tiedetään, onko KV-opiskelijoita tulossa, lisätään kuitenkin 
ilmoittautumislomakkeeseen kohta, jolla voi ilmoittaa olevansa englanninkielinen tai istuvansa 
mieluusti tulkkaavana pöytäseurueena. 

- Erityisesti muita pian tulevia, vähemmän kieleen keskittyviä tapahtumia avataan ja markkinoidaan 
myös KV-opiskelijoille 

 

6. Kulttuuri 

- Excu Mikä viini –tapahtumaan syyskuussa. Riikka hoitaa eteenpäin. 



- Excu yleisöksi Noin viikon uutiset –ohjelmaan. Kulttuurivastaavat selvittävät mahdollisuuksia. 

7. Liikunta 

- Fuksit vs. vanhat pesäpallo-ottelu alustavasti tiistaina 19.9. Selvitetään missä voisi pitää ja 
tarkennetaan ajankohtaa. 

- Idea “olympialaisista” jätetään hautumaan, mahdollisesti muutetaan liian tapahtumantäyteisen 
alkusyksyn takia talviolympialaisiksi. 

8. Tilat  

- Uuden ylioppilastalon avaimet. Haetaan normaaliavainta puheenjohtajistolle sekä tilavastaavalle. 
Beauvoir-avainta haetaan Katariina Puhakalle, Riikka Välivehmakselle, Meri Toivakalle, Pipsa 
Lievoselle, Max Lainemalle, Julia Takalalle, Veera Routarinteelle ja Paavo Jantuselle, sekä 
päiväavainta Diskurssin päätoimittajista Sari Kivijärvelle. 

9. Yhdenvertaisuus  

- Yhdenvertaisemmat sitsikäytännöt. Esteellisten tilojen yhteydessä kerrotaan jatkossa myös siitä, millä 
tavalla tilat ovat esteelliset, osallistujille tarjotaan mahdollisuus ilmoittaa myös etukäteen ei-toivotuista 
sitsilauluista esim. e-lomakkeella. Laulunjohtajan on hyvä tilaisuuden aluksi kertoa turvallisen tilan 
periaatteista lyhyesti ja mainita että emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, seksismiä jne. ja että 
laulunjohtaja voi tarpeen tullen keskeyttää lauluja. Sitseillä toimii myös nimetty 
ongelmatilannevastaava, joka ottaa vastaan tarvittaessa ja tilaisuudesta vastuussa olevat järjestäjät 
huolehtivat sekavassa tilassa olevista juhlijoista. 

- Selvitellään tukkukortin mahdollisuudesta Konstruktiolle. Tukkukortin etuna sitsien helpompi 
järjestäminen sekä potentiaalinen mahdollisuus alkaa tarjota esim. pieniä suolapähkinäpusseja sitsien 
jatkoilla. 

 

10. Ympäristö  

- Nuuksio-retki. Syys-lokakuun vaihteessa tai lokakuun alussa. 

11. Tiedotus 

- Kannustetaan tuutoreita ohjeistamaan fukseja Konstruktion jäseneksi liittymisestä sekä 
sähköpostilistoille liittymisestä. Ohjeet löytyvät myös Konstruktion nettisivuilta. 

- Nettisivuille tehdään englanninkieliset käännökset ja sitten julkaistaan somessa, jee! 

12. Tapahtumat  

- Ekan opintotuen bileet 4.9. klo 18 eteenpäin Kuppalassa. Haetaan jatkoaikaa, julkaistaan tapahtuma 
lauantaina. 



- Sos.tieteiden fuksiaiset 13.9. Pipsa tekee eventin tiistaina tai keskiviikkona, järjestetään jatkot 
todennäköisimmin Elmun baarissa yhteistyössä muiden sosiaalitieteiden ainejärjestöjen kanssa. 

- Fuksisitsien tapahtuma ilmoille maanantaina! Ilmoittautuminen avataan fukseille pe 1.9. klo 12 ja 
kaikille 5.9. klo 12. 

- Kannun fuksiaisten rasti, tuomiokirkon portailla 7.9. Suunnitellaan rastin tehtävä Slackissä. 

- Loka-marraskuulle bileitä! Suunnitelmissa mm. esihistorialliset bileet Kuppalassa lokakuussa sekä 
rennot sitsityyppiset juhlat Kuppalassa marraskuussa. 

- Keskusteluilta-ajatusta eteenpäin. Seppo ja Okko koordinoivat, joka illalle jokin teema. Toteutettaisiin 
esimerkiksi kerran kuukaudessa. 

13. Työelämä 

-Veeralla kontakti henkilöön, joka haluaisi ottaa jonkin opiskelijajärjestön mukaan pilottihankkeeseen, 
jossa harjoitellaan toisten valmennusta, sisältäen esim. ”couchaus-ajokortin” suorittamisen. Projekti 
vasta aluillaan, mutta Konstruktio pysyy kiinnostuneena kuulolla. 

- Vahvuudet haltuun –tapahtuma syksyllä. Tuetaan muita järjestöjä järjestämisessä sekä erityisesti 
tiedottamalla tapahtumasta. 

14. Opintoasiat 

- Ei uusia opintoasioita, fukseilla pitäisi olla tarvittava info. Seurataan kuitenkin kaikkea uutta tietoa 
tarkkaavaisesti ja välitetään kaikki informaatio jäsenistölle. 

15. Fuksiasiat 

- Muistutetaan fukseja HYYn fuksiseikkailuun ilmoittautumisesta (alkaa 1.9.!). 

16. Muut esille tulevat asiat 

 - Hallituksen virkistystoiminta. Virkistäydytään rankasta syksyn alusta sitsien jälkeen. 

17. Posti  

Ei postia. 

18. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Ennen sitsejä, sovitaan Doodlessa. 

19. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.56. 


