
Pöytäkirja 1/2018  
Konstruktio ry 
Hallituksen kokous 1/2018 
Aika: Tiistai 16.01.2018 
Paikka:  Kokoushuone Beauvoir, Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A, 3krs. 
 
Paikalla: 
Seppo Töyrylä (kokouksen puheenjohtaja) 
Maria Kiiskinen (kokouksen sihteeri) 
Riikka Välivehmas 
Nelli Näränen 
Milla Rajala 
Saaga Rosling 
Saara Tiri 
Iina Lummepuro 
Iida Kalanti 
Toivo Klemi 
Natalie Alen 
Irene Kampman 
Mika Sallantaus poistui kohdassa 5 
 

1. Kokouksen avaaminen 
Kokous avattiin klo 14.01.  
 

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

3. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

4. Talousasiat 
 
 4.1 Esitetään Konstruktio ry.n tilinkäyttöoikeuden (FI94 5780 3820 1319 76) siirtämistä 
Anna Raesteelta (Henkilötunnus)  ja Meri Toivakalta (Henkilötunnus) Seppo Töyrylälle 
(Henkilötunnus) ja Mika Sallantaukselle (Henkilötunnus).  Sekä Seppo Töyrylä että Mika 
Sallantaus saavat laajat käyttöoikeudet tiliin. 
Hyväksyttiin. 
 
4.2. Kulukorvausten maksamisesta sekä kirjanpidosta päättäminen 
Taloudenpito on vastuullista, hyvää ja se pyritään pitämään kestävällä pohjalla. 
 
4.3. Sitsien budjetti 
8.2. Sitsien budjetti tulee olemaan noin 400 euroa kokonaisuudessaan. 
 



 
 

5. Yhdenvertaisuus 
Irenelle oikeudet ongelmatilannelomakkeeseen, työn alla. Irene on vastuuhenkilö 8.2. 
järjestettävillä sitseillä. 
 

6. Ympäristö 
Tulevilla sitseillä otetaan huomioon ympäristöasiat. Vegaaniruokavaliota pyritään 
suosimaan Konstruktion tapahtumissa myös jatkossa. Mahdollisesti luistelutapahtuma 
suunnitteilla helmikuulle. 
 

7. Tiedotus 
Työn alla hallituksen sähköpostilista. Jatkossa kaikki hallituksen jäsenet hyväksyvät viestejä 
Konstruktion yleiselle sähköpostilistalle.  
  

8. Työelämä 
 

9. Opintoasiat 
 

10. Tapahtumat 
 

10.1. Sitsit Alina-salissa teema ja tiimijako vastuualueittain  
Pohdittiin sitsien teemaa. Pukukoodiksi valittiin cocktail ja teemana salakapakka. Fb-
tapahtuma pyritään tekemään mahdollisimman pian. Sitsilipun hinnaksi tulee osallistujalle 
14e/16e.  
 
Tehtiin tiimijako sitseille: 
 
Ruokatiimi:  Essi V.,  Maria, Iida, Irene, Natalie 
Tarjoilutiimi: Natalie ja Toivo 
Plassitiimi:  Saara ja Seppo 
Koristelutiimi: Iina, Saaga, Riikka 
Siivoustiimi: Saaga, Nelli, Milla, Iina, Seppo 
Vastuuhenkilö: Irene ja Saara 
Laulunjohtajat: Jätetään hautumaan, mahdollisesti Milla? 
 
- Poissaolijoiden osalta todetaan, että he saavat kommentoida tiimijakoa ja tarvittaessa 
voidaan tehdä muutoksia. Musiikista vastaa Spotify-lista. 
- Pohditaan portsariasiaa, palkataanko vai saataisiinko joku nakitettua portsariksi? 
- Pidetään vielä erillinen sitsikokous, muuten tiimit keskustelevat keskenään.  
 
10.2. 24.3 Vujut Catering tarjousten läpikäynti. Perustetaanko vujutoimikunta?  
- Kannatetaan vujutoimikunnan perustamisesta, pyritään perustamaan se mahdollisimman      
nopeasti. Riikka vetää vujutoimikuntaa, tehdään Facebook-ryhmä toimikuntalaisille.  
- Vujuista mahdollisesti tulossa mainosvideo, Seppo hoitaa.  
- Hyväksytään Catering & Deli Bastionin ehdotus menusta. 



- Pohdintaa jatkoista: Ehdotetaan Elmun baaria, selvitetään mahdollisuutta vuokrata tilaa. 
Otetaan myös pohdintaan jatkobändi/DJ, hankitaanko sellainen ja mitä kautta? 
- Vuosijuhlasillis; Voitaisiin pitää esimerkiksi Kuppalassa, jätetään ajatus hautumaan. 
- Vastuuhenkilö pitäisi järkätä myös vuosijuhlille. 
 
10.3. Fuksimökki 
Milla on selvittänyt fuksimökin mahdollisuutta. Fuksimökin ajankohdaksi ehdotettiin 
alkukevättä. Ollut toivottu tapahtuma, joten toivotaan että tämä olisi mahdollista 
järjestää. Jatketaan eri vaihtoehtojen selvittämistä. 

 
10.4. Tulevaisuuden tapahtumia 
Tullaan järjestämään tapahtumia keväälle, esimerkiksi ehdotuksena ilta, jossa voisi 
tutustua uusiin ihmisiin. Kuppalassa tullaan järjestämään bileet, joten teemaa voidaan vielä 
pohtia.  

 
11. Fuksiasiat 

Esille nousi se, että opiskelijoiden keskuudessa on kokemus etteivät opettajatuutorit 
tuutoroi millään tavalla. Ihmisillä on tunne siitä, ettei saada henkilökohtaista ohjausta tai 
edes yhteyttä omaan opettajatuutoriin. Pohditaan otetaanko yhteyttä eteenpäin tämän 
osalta.  
 

12. KV 
 

13. Kulttuuri 
DocPoint dokumenttifestarit Helsingissä tammikuun lopussa. Pitäisikö järjestää 
yhteislähtö? Saaga ottaa asian hoitaakseen. Ehdotettiin myös yhteislähtöä teatteriin. 
Pyritään järjestämään yhteislähtö myös Speksiin, selvitetään lippuasioita ja miten lähdön 
saisi parhaiten hoidettua.  

 
14. Urheilu 

Puhuttiin mahdollisuudesta lähteä yhdessä Rush trampoliinipuistoon, jossa on puoleen 
hintaan tarjolla happy hour-tunnit. Ajankohta voisi olla helmikuu, sitsien jälkeen. Milla 
hoitaa.  
Sählyjoukkue Konstruktion jäsenistä pystyyn ja osallistutaan Kannun turnaukseen, joka on 
yleensä ollut huhtikuussa. 

 
15. Tilat  

 
15.1. Päätetään kulkuluvista Uudelle Ylioppilastalolle. Deadline tälle on 22.1.2018 
Ehdotetaan että puheenjohtajisto ja tilavastaava ottavat täyden kulkuluvan ja 
tapahtumavastaaville iltalupa (klo 22 saakka). Muut voivat halutessaan ottaa muita lupia.  
Hyväksyttiin. 

15.2. Alina-salin käyttökoulutukset  
Mika on jo käynyt koulutuksen, Seppo ja Riikka menevät koulutukseen. Hyväksyttiin.  



16. Suhdeasiat 
YKA:n yhteistyötuen deadline on 31.1.2018. Saara hoitaa. 
 

17. Muut esille tulevat asiat 
Toimintasuunnitelma kevätkokousta varten oltava tehtynä, aikaa vielä reilusti jäljellä. 
Puhuttiin toimintasuunnitelman koostamisesta, Seppo ja Riikka auttavat tarvittaessa. 
 

18. Posti 
 

19. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Tehdään Doodle seuraavan kokouksen ajankohdan sopimiseksi. 
 

20.  Kokouksen päättäminen  
Kokous päätettiin klo 16.34. 

	
	


