
Esityslista 
Konstruktio ry:n hallituksen kokous 3/17.  
Torstaina 25.5 Rydman-salissa (Kaivotalo, Kaivokatu 10 A, 9. kerros), kello 17. 
 
 
Paikalla: Seppo Töyrylä, Pipsa Lievonen, Meri Toivakka, Julia Takala, Eve Udeh (poistui 
kohdassa 7), Tommi Ostrovskij, Heljä Jyrinki, Paavo Jantunen, Riikka Välivehmas, Max 
Lainema (saapui kohdassa 10) 
 
1. Kokouksen avaaminen  
Kokous avattiin kello 17.15 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
3. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksyttiin esityslista. 
4. Kulttuuri 
- Kulttuuritapahtumat starttaavat syksyllä 
5. Talousasiat  
- Kuitteja, korvataan Riikalle 27,26€ sosiaalitieteiden piknikin tarjoiluista. 
- Diskurssin taloudellinen toiminta hoidetaan Konstruktion tilin kautta. 
6. Tapahtumat  
- Pääsykoebileet: Kaikki hyvällä mallilla, Kuppalan avainasia kunnossa ja tuutorit 
messissä, jee! 

- Fuksisitsien paikka: Hietsun paviljonki (vaatii erillisen jatkopaikan) vai jokin muu? 
Lyödään lukkoon seuraavassa kokouksessa. 

- Juhlissa korostetaan jatkossa entistä enemmän vieraiden mahdollisuutta saada vettä. 

- HYYn fuksiseikkailu: ilmoittauduttiin mukaan, ideoidaan rastin idea vielä tarkemmin 
alkusyksystä. 

7. Liikunta 
- “Olympialaiset” syksylle: kokeiltavaksi erilaisia lajeja puistossa, jotta opiskelijoilla on 
matala kynnys osallistua tapahtumaan. Sijoitetaan lukukauden alkuun. 
- MuPon kausimaksun jakaminen ainejärjestöjen kesken on vielä työn alla, Paavo hoitaa. 
- Metsäretki suunnitteilla lukukauden alkuun, todennäköisimmin Nuuksioon. 
Koordinoidaan aikataulu vielä tuutoreiden kanssa. 

 
8. Tilat  
- Tilat kunnossa, Kuppalakoulutukset edelleen työn alla 
9. Yhdenvertaisuus  
- Valtsikan PJ-kokouksessa tuli esille paljon yhdenvertaisuusasiaa, ja suunnitelmissa on 
linjojen tarkennusta ja yhtenäistämistä 

- Kannunvalajilla suunnitteilla laittaa yhdenvertaisuuslinjaukset selkeämmin esille 
käytettäviin tiloihin, koska ongelmana on, ettei kukaan oikein tiedä turvallisemman tilan 
periaatteita 

- Häirintälomakkeen nimeksi vaihdetaan “ongelmatilannelomake”, jotta se kattaisi 
useampia tilanteita 

10. Ympäristö  



- Tehdään pääsykoebileiden flaijereista mahdollisimman pieniä ja printataan kohtuudella, 
niin säästetään luontoa <3 
11. Tiedotus 
- Nettisivut mahdollisimman pian kasaan 
- Tiedotellaan edelleen aktiivisesti 
12. Työelämä 
- Syssymmällä asiasta lisää mm. Vahvuudet haltuun –tapahtuman muodossa 
13. Opintoasiat 
- Lähiaikoina tulossa tiivistelmää viimeaikaisista opintoinfoista (sekä Facebookissa että 
sähköpostilistalla) 
- Kesällä tulossa vielä enemmän ja tarkempaa tietoa opintouudistuksista 
14. Fuksiasiat 
- Tuutorihengailu: tuutorit tapaamassa sunnuntaina, tuutorivastaavat välittävät tietoa 
tapaamisessa tehdyistä päätöksistä ja kysymyksistä hallitukselle 
- Aimo Annokseen teksti + kuva: kuva tuutoreiden kanssa maanantaina pääsykoebileissä. 
15. KV 
- Syksylle tapaamista/hengailua CISSIn kanssa (ei heti syyskuulle orientation pyörteisiin, 
mutta myöhemmin). 
16. Muut esille tulevat asiat 
- Postin saapumisosoitetta työstetään. 
17. Posti  
- Verohallinnolta todistus Y-tunnuksen luomisesta. 
18. Seuraavan kokouksen ajankohta  
- Kesäkuun lopulla tai heinäkuun alussa, doodlataan. 
19. Kokouksen päättäminen  
- Kokous päätettiin 19.13. 
 


