
Esityslista 
Konstruktio ry:n hallituksen kokous 4/17. 
Torstaina 3.8. Kuppalassa (Snellmaninkatu 14), kello 19. 
 
Paikalla: Pipsa Lievonen, Julia Takala, Anna Raeste, Mira Oikarinen, Riikka Välivehmas, 
Paavo Jantunen, Seppo Töyrylä, Tommi Ostrovskij, Okko Karvonen, Max Lainema (saapui 
kohdassa 4), Riku Niemi (saapui kohdassa 4). 
 
 

1. Kokouksen avaaminen  
Varapuheenjohtaja Seppo Töyrylä avasi kokouksen kello 19.10. Kokouksen 
sijaistavaksi sihteeriksi valittiin Anna Raeste. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksyttiin esityslista. 

4. Talousasiat  
- Hyväksytään haalarimerkkitilaus (385€). 
- Hyväksytään fuksisitsien tilan varausmaksu (475€), loput tilavuokrasta (n. 675€) 

maksetaan sitsien jälkeen. 
- Aletaan kerätä sponsoreita sitseille. 

5. Kulttuuri 
 - Syksyllä mahdollisesti yhteislähtö Noin viikon uutisten katsomoon, 

kulttuurivastaavat selvittävät aikatauluja 
- Syksylle suunnitelmissa myös yhteislähtöjä erilaisiin ruokatapahtumiin, leffa- ja 

lautapeli-iltoja sekä Nuuksioretki orientaatioviikon jälkeen 
- Tulossa keskusteluiltoja syksylle – sekä professorien vetäminä että mahdollisesti 

vapaamuotoisempina. Tarkemmin eri oppiaineisiin pureutuvat keskusteluillat 
järjestetään vasta myöhemmin syksyllä. 

6. Liikunta 
- Suunniteltu liikuntapäivä yhdistetään todennäköisesti sosiaalitieteiden fuksiaisiin 
(asia varmistetaan sosiaalitieteiden muilta hallituksilta). 
- MuPon kausi alkaa taas pian 
- Alkusyksylle myös pesäpalloturnaus (vanhat opiskelijat vs. uudet) Kaisaniemessä 



7. Tilat  
- Kuppalan käyttölupa odottaa edelleen vastausta tiedekunnalta, Kannunvalajien hallitus 
kuitenkin tietoinen tilanteesta ja jokaisessa Kuppala-tapahtumassa noudatamme 
käyttösääntöjä. 
- Uuden ylioppilastalon remontti pitäisi olla valmis 1.9., eli evakko on pian ohi! 
Muuttohommiin varataan muutama henkilö avuksi. 
8. Yhdenvertaisuus  
- Turvallisuutta juhliin, tarkempaa konkretiaa yhdenvertaisuusasioihin seuraavassa 
kokouksessa, jossa Veera on paikalla. 
9. Ympäristö  
- Ohjeistetaan fukseja Kuppalan edustan tuhkakupin olemassaolosta ja käytöstä. 
- Pyritään fuksisitseillä ekologisuuteen mm. astioiden ja eettisen ruuan muodossa. 
10. Tiedotus 
- Nettisivujen tilanne: jonkin verran tekstiä puuttuu ja ulkonäköä pitää vähän hioa, 
pyritään saamaan sivusto edustuskuntoon mahdollisimman pian. 

- Pitäisikö Facebookiin luoda erillinen keskusteluryhmä sosiaalitieteiden opiskelijoille? 
Kartoitetaan puskaradion kautta tarpeellisuutta ja luodaan ryhmä tarvittaessa. 

11. Tapahtumat  
- Fuksien Kuppala-tapaaminen: Facebook-tapahtuma ilmoille lähipäivinä, tuutorit myös 
mukana järjestämässä. 

- Fuksisitsit: tila varattuna, Facebook-tapahtuma julkaistaan orientaatioviikolla. 

12. Työelämä 
- Palataan aiheeseen syksymmällä mm. Vahvuudet haltuun –tapahtuma ym. merkeissä. 
13. Opintoasiat 
- Opinto-oppaat päivittyvät vähitellen ja kurssi-ilmoittautumiset lähestyvät: 
kurssiilmoittautumiset alkavat muutaman viikon päästä, asiasta tulossa infoa 
Konstruktion sähköpostilistalle. 

14. Fuksiasiat 
- Tarkempi suunnitelma fuksiseikkailun rastille (kuvauksen deadline 20.8.). Paavo hoitaa. 

- Sosiaalitieteiden fuksiaisten suunnittelukokous koolle heti toimijoiden palailtua 
kesälomilta. 



15. KV 
- Syyskauden yhteistoimintaa CISSIn kanssa, Julia ja Max ovat yhteyksissä CISSIn 
toimijoihin. 

16. Muut esille tulevat asiat 
- Ei muita esille tulevia asioita. 
17. Posti 
- Verohallinnolta muistutuskirje, Anna hoitaa. 
18. Seuraavan kokouksen ajankohta  
- Sovitaan Doodlella. 
19. Kokouksen päättäminen  
- Kokous päätettiin kello 20.46. 
 


