
Pöytäkirja 1/2017 

Konstruktio ry 

Hallituksen kokous 1/2017 

Aika: Torstaina 6.4.2017  

Paikka: Kokoushuone Beauvoir, Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A, 3.krs 

Paikalla:  

Anna Raeste (kokouksen puheenjohtaja) 

Katariina Puhakka (kokouksen sihteeri) 

Tommi Ostrovskij 

Ilona Kaitala  

Jenna Huovinen 

Meri Toivakka 

Seppo Töyrylä 

Riikka Välivehmas 

Paavo Jantunen 

Max Lainema 

Heljä Jyrinki saapui kohdassa 4  

Pipsa Lievonen saapui kohdassa 4 

 

1. Kokouksen avaaminen  

Kokous avattiin klo 12.05. 

 

2.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3.  Esityslistan hyväksyminen  

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Talousasiat  

 4.1 Pankkipalveluista päättäminen  

 Tilin luominen ja tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen vuoden 2017 taloudenhoitajalle Meri Toivakalle 

ja puheenjohtajalle Anna Raesteelle.  



 On otettu yhteyttä Helsingin seudun Osuuspankkiin OP Helsinkiin, mutta vastausta ei ole kuulunut. 

Jos vastausta ei kuulu viikon sisällä, kilpailutetaan palvelut uudelleen. 

 4.2 Tarjouksen tekeminen HYY:n vappusiivouksesta tiistaina 2.5. klo 7-14 

 Päätetään, ettei lähetetä tarjousta vähäisen osallistujamäärän takia. 

 4.3 HYY:n toiminta-avustus uudelle järjestölle  

 tällä hetkellä myönnetyn avustuksen määrä on 300 euroa, tarkoituksena olisi saada avustusta 500 

euroa.  

 4.4 HYY:n kalustetuen hakeminen 2.5. mennessä 

 4.5 Varataan budjetista 20 euroa nettisivujen tekemiseen 

 

5. Liikunta 

MuPo:n yhdistyminen sosiaalitieteiden joukkueeksi 

 MuPo:n Olli Rekoseen on otettu yhteyttä ja Stydin ja Stigman urheiluvastaaviin tullaan olemaan 

yhteydessä.  

 Mainostetaan uutta joukkuetta MuPo:n ja Konstruktion kanavilla. 

 

 

6. Tilat  

6.1 Kuppalan avaimet 

 Odotetaan tilakoulutusta ja Kannunvalajat ry:n Anna Holvion yhteydenottoa. 

 Avaimia on tulossa kaksi kappaletta, ja yksi niistä tulee tilavastaava Mira Oikariselle. Toinen 

avaimista voisi tulla jollekulle tapahtumavastaavista. 

 

6.2 HYY:n kalustetuen hakeminen  

 Tuen hakeminen tapahtuu 2.5. mennessä. 

 Anna Holviolle on ilmoitettu Konstruktion tulevasta kaapista, johon ei haluta käyttää Konstruktion 

varoja. 

 Tilavastaava Mira Oikarinen vertailee Ikean kaappien hintoja ja pyytää hankintaan ohjeistusta 

Kannunvalajat ry:ltä. 

6.1 Uuden ylioppilastalon remontti 1.5.2017 lähtien 

 

7. Yhdenvertaisuus  

7.1 Yhdenvertaisuussuunnitelma ja turvallisemman tilan periaatteet 

 Yhdenvertaisuusvastaava ja häirintäyhdyshenkilö Veera Routarinne ottaa vastuun suunnitelman 

teosta ja hyödyntää Kannunvalajat ry:n ja HYY:n järjestöwikin ohjeistusta.  

7.2 Häirintäyhdyshenkilö bileissä 



 Tapahtumissa tulee olla häirintäyhdyshenkilö, jolle voi matalalla kynnyksellä ilmoittaa, jos näkee tai 

kokee häirintää tai syrjintää. Yhdyshenkilön tunnistaa pinssistä. Vastuutehtävästä on sovittava 

etukäteen ennen tapahtumia ja tehtävään annetaan opastus. 

7.3 Yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttaminen käytännössä 

 Toimintasuunnitelmasta tulee selvitä, miten yhdenvertaisuussuunnitelmaa toteutetaan 

käytännössä.  

 Luodaan check-lista yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamisen takaamiseksi, johon saadaan 

ohjeistusta Status ry:ltä. 

7.4 Suurten tapahtumien (esim. vuosijuhlat) kohdalla huomioidaan esteettömyys aivan erityisesti 

 On kiinnitettävä huomiota varainkeruuseen, jotta suuret tapahtumat voidaan järjestää 

esteettömissä tiloissa. 

 Syksyllä valmistuva Uuden ylioppilastalon remontti edistää toiminnan esteettömyyttä, kun A- ja B-

rappujen välinen kulkuyhteys luodaan osaan kerroksista ja wc-tiloista tulee paremmin 

saavutettavat.  

 

8. Ympäristö  

Konstruktio tarjoilee tapahtumissaan lähtökohtaisesti vegaanista ruokaa, erityisruokavaliot huomioiden. 

 

9. Tiedotus 

9.1 Nettisivut  

 luvassa on 20 euron korvaus ja työtodistus, tekijänä Arttu Kokko. 

9.2 Jäsenyyden markkinointi 

 pysyvä linkki Facebook-sivuille jäseneksi liittymisen e-lomakkeeseen, linkin jakaminen yksityisissä 

Whatsapp-ryhmissä ja Jodelissa. Harkitaan paperista liittymistä.  

 

10. Tapahtumat  

20.5. piknik sosiaalitieteiden hallituksille ja jäsenistölle. 

Mahdollisesti sosiaalitieteiden hallitusten ja Konstruktion hallituksen yhteinen ilta, kysely ajankohdasta 

Valtsikatoimijoihin. 

Kysely Kannunvalajat ry:n pääsykoebileistä Valtsikatoimijoihin. 

 

11. Työelämä 

 11.1 Yhteistyö vanhojen järjestöjen kanssa 

 esim. Vahvuudet haltuun – tapahtumassa auttaminen. 

 11.2 Ammattiliittoihin tutustuminen 



 Otetaan yhteyttä Yhteiskunta-alan korkeakoulutettuihin ja Talentiaan ja pohjustetaan yhteistyötä. 

 

12. Opintoasiat 

 12.1 Keskiviikon 29.3. opintotoimikunnan tapaamisessa esille tulleita asioita 

 Tiedon kulku opintouudistuksesta Cissille ja kv-opiskelijoille on ollut heikkoa. Kv-opiskelijoille on 

suunniteltu infotilaisuutta aiheesta.  

 Vanhoilla järjestöillä on vastuu siitä, että opiskelijat otetaan mukaan siirtymäsäännöksien ja 

vastaavuustaulukoiden suunnitteluprosessiin. 

 12.2 Ideoita fuksien integrointiin 

 Varjo-opinto-opas fukseille (vanhoja tenttikysymyksiä yms.) 

 Organisoidaan vanhojen ainejärjestöjen infoillat opintosuunnista. 

 12.3 Konstruktio ja vanhat ainejärjestöt 

 Konstruktio ottaa neutraalin roolin eri opintosuuntien suhteen. 

 Jaetaan tiedekunnalta tuleva opintotiedote Facebookiin tai Konstruktion nettisivuille, myös 

siirtymävaiheessa oleville vanhemmille opiskelijoille. 

 Tavoitteena on koota kaikki sosiaalitieteiden opintovastaavat koolle ja pohtia opintouudistusta ja 

Konstruktion opintovastaavan roolia oppiainekohtaisten opintovastaavien rinnalla. 

 

13. Fuksiasiat 

Fuksiryhmät ovat kahdeksan henkilön ryhmiä ja tuutorit toimivat pareittain. 

Edessä on oppilas- ja opettajatuuroreiden aikataulujen yhteensovittaminen. 

Toukokuussa on tuutorikoulutus. 

 

14. KV 

 14.1 Kansainvälisten opiskelijoiden huomiointi  

 suhdevastaava Max Lainema ottaa yhteyttä Cissiin. 

 syksyllä mahdollinen yhteistapahtuma Cissin kanssa. 

 tiedotus Cissille Konstruktion tapahtumista. 

  14.2 Englannin kieli 

 Max Lainema tarjoaa käännösapua. 

 14.3 Suhteet muihin yliopistoihin 

 Harkitaan eri yliopistojen välistä sosiaalitieteilijöiden tapaamista. 

 

 

 



15. Kulttuuri 

Syksyllä on mahdollisesti yhteislähtöjä teatteriin ja leffaan.  

 

16. Muut esille tulevat asiat 

 16.1 Uusien jäsenten hyväksyttäminen 

 Hyväksytään 152 uutta jäsentä. 

 16.2 Virkailijoiden hyväksyminen 

 Hyväksytään Jenna Huovinen, Ilona Kaitala, Laura Lagus ja Tommi Ostrovskij virkailijoiksi. 

 

17. Posti  

 Kutsu Kannun vujuille, jonne lähtevät kutsuvieraina Meri Toivakka ja Jaakko Muilu. Lahjan toivotaan olevan 

hyväntekeväisyyteen liittyvä. 

 

18. Seuraavan kokouksen ajankohta  

Sovitaan Doodlen kautta. 

 

19. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous klo 13.36. 

 


