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Paikalla: 
Seppo Töyrylä (kokouksen puheenjohtaja) 
Maria Kiiskinen (kokouksen sihteeri) 
Natalie Alén poistuu kohdassa 5.  
Essi Pentikäinen 
Riikka Välivehmas 
Mika Sallantaus 
Iida Kalanti poistuu kohdassa 5. 
Saara Tiri poistuu kohdassa 5. 
Essi Väkeväinen 
Toivo Klemi 
Iina Lummepuro  
Tuomas Hallamaa poistuu kohdassa 17.  
Saaga Rosling saapuu kohdassa 17. 
 
 

1. Kokouksen avaaminen 
Kokous avattiin klo 16.10. 

 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Työjärjestyksestä poiketen käsiteltiin kohdat 16. ja 17. tässä vaiheessa. 
 

4.  Tapahtumat  
4.1. Sitsit 8.2. Alinassa, kaikki hommat kunnossa? 

Mahdolliset ruokasponsorit tulisi nyt selvittää, Iina ja Essi kysyvät eri yrityksiltä 
tätä mahdollisuutta. Sitsien menu on melko selvä, puhuttiin työnjaosta. Natalie 
lupasi hoitaa jälkiruuan etukäteisvalmisteluna sitsejä edeltävänä päivänä. 
Ruokabudjetti ennallaan. Koristelutiimin osalta todettiin, että he luovat Slack-
keskustelun jossa voidaan puhua yksityiskohdista. Alinan tilaa varten tarvitaan 4 
kpl vastuuhenkilöitä. Muistetaan myös alkoholittomat juomat! 
 
 
 
 
 
 



4.2. Vujut 24.3., suunnittelua, miten toteutetaan työnjako 
Keskusteltiin vuosijuhlista ja työnjaosta. Mika vastaa budjetista ja 
kuljetusmahdollisuuksien selvittämisestä. Kutsut ja FB-tapahtuma pyritään 
tekemään mahdollisimman pian. Kriittiset asiat tässä vaiheessa ovat 
jatkopaikka, juhlapuhuja sekä esiintyjät. Pukukoodina toimii iltapuku. Puhuttiin 
silliksestä ja sen järjestämisestä, paikkana toimii Kuppala ja tarjoilu ja muut 
käytännön asiat mietitään lähempänä. Juhlia varten tarvitaan neljä nakkilaista 
tarjoiluun sekä kaksi ovimiestä.  
 

4.3. Hesarin appro- tehdäänkö yhteislähtö 
Järjestetään yhteislähtö. Tilataan 50 lippua ensimmäisen päivän eli 18.04.2018 
approille.  

 
4.4. Yhteislähtö speksin ensi-iltaan. Lippuja tilattu 35 kappaletta.  

Tehdään FB-tapahtuma. Lippuja jäsenistölle myytävänä 26 kpl.  
 

4.5. Illanvietto Kuppalassa 
Suunnitellaan illanvieton yksityiskohtia (teema yms.) myöhemmin. Varataan 
helmikuun lopulle Kuppala-vuoro. 

 
5. Talousasiat 

5.1. Talousarvio & toimintasuunnitelma 
Mika alkaa tekemään talousarviota. Mikäli arviota oman vastuualueen 
taloudenmenosta osaa antaa jo tässä vaiheessa, näitä voi toimittaa Mikalle 
tiedoksi.  

 
5.2. Tilinkäyttöoikeuksien siirto 

Mika saanut käyttöoikeudet. Seppo käy hakemassa ne myöhemmin.  
 

6. Yhdenvertaisuus 
Tulevien sitsien osalta yhdenvertaisuus on otettu hyvin huomioon.  

 
7. Ympäristö 

Iina ja Saaga syventyvät ympäristöystävällisiin teemoihin ja tuovat näitä Konstruktion 
toimintaan. 
 

8. Tiedotus 
8.1. Sosiaalitieteiden hallitukset 2018 ryhmä on avattu -> tapahtumakalenterin 

päivitys muistettava 
Muistetaan jatkossa tapahtumakalenterin päivitys. 
 

 
 
 
 
 



8.2. Valtsika-ryhmän tapahtumakalenterin päivitys 
Muistetaan jatkossa myös tämän tapahtumakalenterin päivitys sitä mukaan kun 
tapahtumia tekee. 
 

8.3. Instagramin ja muiden pohjien hyödyntäminen mainostamisessa 
Tavoitteena pyrkiä aktiivisempaan Instagramin käyttöön Konstruktion omalla 
tilillä.  Päivityksiä voi tehdä esimerkiksi Konstruktion tapahtumista, jokainen 
oman innostuksen mukaan. 
 

9.  Työelämä 
 

10. Opintoasiat 
Minimentoroinnin idea esiteltiin.  Selvitetään vielä käytännön toteutusta ja lisätietoja 
kyseisestä projektista. Alustavasti kuulostaa hyvältä. 
 
Läpinäkyvyyttä toivottiin kurssin läsnäolopakkoihin liittyen; käytännön asiat ilmoitettava 
selvästi ja samojen sääntöjen on koskettava kaikkia.  

 
11. Fuksiasiat 

Tuutori-haku käynnistynyt, kiinnostusta on ollut. 
 
12. KV 

Essi P. tiedustellut yhteistyömahdollisuuksista CISSIn kanssa. Kiinnostusta sieltä suunnalta 
myös löytynyt, joten Essi alkaa suunnitella mahdollista yhteistyön alkua ja miten tästä 
jatkettaisiin.  

 
13. Kulttuuri 

Yhteislähtö DocPointiin hyvällä mallilla, osallistujamäärä on vielä epäselvä.  
 

Saaga otti esille, että HYYn elokuvakerhon kanssa voitaisiin pitää yhteinen matalan kynnyksen 
leffailta. Tätä pidettiin hyvänä ideana.  

 
14.  Urheilu 

Jooga-festarit maaliskuun alussa, kyseessä viikonlopputapahtuma. Liput alkaen 15 euroa.  
Järjestetään tänne yhteislähtö, Iina ja Milla hoitavat. 
 
Kannun sählyturnaus menee päällekkäin vuosijuhlien kanssa, joten Konstruktio ei saa tälle 
vuodelle joukkuetta kokoon. 
 
Rush-yhteislähtö tulossa. Millalla ideoita urheilutapahtumista, esimerkiksi ystävyysotteluja 
toisten ainejärjestöjen kanssa. Kevään ohjelmaa suunnitteilla ja kesällekin olisi kiva järjestää 
jotain yhteistä tekemistä tällä saralla.  
 

 
 
 
 



15. Tilat  
Kuppala-koulutukset ovat tulossa, aikataulusta ei ole vielä tietoa. Alina- ja klusterikoulutukset ovat 
käytynä kaikilla asianosaisilla hallituksen jäsenillä.  
 

16.  Suhdeasiat 
 

16.1. Konstruktion, Kumouksen ja Vallan yhteistyö 
Edellä mainittujen järjestöjen puheenjohtajat ovat pitäneet tapaamisen, jossa 
puhuttiin yhteistyöideoista. Alustava idea olisi pitää yhteinen tapahtuma 
torstaina 15.03.2018, jolloin ohjelmassa olisi alustavasti illanviettoa baarissa ja 
jotakin ohjelmaa oheen. Jatketaan suunnittelua.  
 

16.2. Diskurssin lehtituki 
Tuomas Hallamaa toimitti hakemuksen lehtitukea varten Diskurssille. Saara 
toimittaa hakemuksen eteenpäin. Pyritään hankkimaan oma tili Diskurssille, 
miten rinnakkaistilin mahdollisuus? Selvitetään tätä. 
 

17. Muut esille tulevat asiat 
 

17.1. Logokilpailu? Voittajan julkaisu vujuissa? 
Järjestetään logokilpailu ja voittaja julkistetaan vuosijuhlien yhteydessä. 
Julkaistaan kilpailu Konstruktion sivuilla. Mikäli saadaan uusi logo, mietitään 
myös oman lipun hankintaa Konstruktiolle uudella logolla. 
 

17.2. Haalarimerkkejä, pitääkö tilata? Oma haalarimerkki vujuille? 
Pohditaan haalarimerkkitilausta, tilataan Marx-merkkejä uusia fukseja varten. 
Uusi haalarimerkki tilaukseen mikäli saadaan uusi logo. 
 

17.3. Patentti- ja rekisterihallitukselle mennyt läpi nimenkirjoitusoikeuden 
muutokset.  
 

18. Posti 
OP lähetti kirjeen liittyen yleisiin ehtoihin. 

 
19. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta Doodlessa. 
 

20. Kokouksen päättäminen  
Kokous päätettiin klo 18.27. 


