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Aika: Tiistai 27.2.2018 
Paikka: Kokoushuone Weber, Uusi Ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A, 3 krs. 
 
Paikalla: 
Seppo Töyrylä (kokouksen puheenjohtaja) 
Maria Kiiskinen (kokouksen sihteeri) 
Toivo Klemi 
Mika Sallantaus 
Riku Niemi (poistuu kohdassa 18) 
Saara Tiri 
Essi Väkeväinen (poistuu kohdassa 11) 
Iida Kalanti 
Saaga Rosling 
Nelli Näränen 
Milla Rajala 
Essi Pentikäinen (poistuu kohdassa 18) 
Riikka Välivehmas 
Iina Lummepuro (saapuu kohdassa 5) 
Natalie Alén (saapuu kohdassa 7) 
Irene Kampman (saapuu kohdassa 18) 
 

1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.22.  
 

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

3. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

4. Suhdeasiat 
Avustuksia haettu Talentialta ja YKA:lta. Talentia voi sponsoroida vuosijuhlia 150 eurolla ja 
YKA:lta saadaan 300 euroa vuosijuhlia varten.  
 
Vallan ja Kumouksen kanssa järjestettävät yhteisbileet peruuntuvat maaliskuulta 
aikatauluhaasteiden vuoksi. 
 

5. Tapahtumat  
 
5.1. Maaliskuun alun kuppalabileet, mikä tilanne? 

Teema on selkeä, luvassa hengailuilta. Ei erikoisempaa koristelua tms. Slackissa / 
Facebookissa sovitaan myyntivuoroista jne. vastuista. Mainostetaan tapahtumaan vielä 
FB:ssä.  
 



5.2. Vujut 24.3., suunnittelua 
Tilannekatsaus vuosijuhlien suunnittelusta. Suurin osa asioista hoidossa, pientä 
hienosäätöä vielä tehtävä. Tilannepäivitys löytyy hallituksen docicsta. Mainostetaan 
vujuja vielä esimerkiksi Facebookissa, asiat kuitenkin kokonaisuudessaan hyvällä 
mallilla.  
Laulunjohtajat puuttuu: mahdollisesti edellisestä hallituslaisista jotkut tai saataisiinko 
speksistä esim. fukseja? Selvitetään tätä. Lisäksi pitää valita turvallisuusvastaavat, 
jatketaan Slackissa aiheesta. 
 

5.3. Fuksimökki 
Mökki on varattu 20.-22.4.2018 (pe-su).  Ensisijaisesti fukseille, mikäli paikkoja jää, niin 
sitten myös kutsutaan myös tuutoreita. Jos paikkoja senkin jälkeen jää, niin sitten myös 
muut valtsikalaiset tervetulleita.  Paikkana toimii siis Nedergårdin kesäsiirtola 
Kirkkonummella. 
--- 

 
Sovittiin, että jatkossa pyritään laittamaan tapahtuman eteen Konstruktion nimi, 
helpottanee löydettävyyttä Facebookissa.. Otetaan tämä siis jatkossa linjaksi. 
Sosiaalitieteiden hallitukseen / valtsikatoimijoihin muistetaan ilmoittaa tapahtumista. 
Tapahtumien jälkeen arviot henkilömääristä ilmoitetaan docsiin.  
 

6. Talousasiat 
Päätetään rinnakkaistilin avaamisesta Diskurssi-lehdelle: Esitetään Konstruktio ry.n 
tilinkäyttöoikeuden (FI94 5780 3820 1319 76) lisäämistä Diskurssi-lehden päätoimittajalle 
Tuomas Hallamaalle (xxxxxx-xxxx). Diskurssille avataan oma rinnakkaistili ja Hallamaa saa 
tiliin laajat käyttöoikeudet, sekä verkkopankkioikeudet.  
 
Hyväksyttiin ehdotus. 
 

7. Yhdenvertaisuus 
Kannulta ehdotus turvallisuusvastaavien tunnistettavuuden yhtenäistämiseen. Tätä 
pidettiin hyvänä ideana ja sitä kannatettiin. 
Sitsit meni hyvin yhdenvertaisuuden kannalta. Irenellä ei ole oikeuksia 
ongelmatilannelomakkeeseen, selvitetään tämä edellisen vastaavan kanssa. 
 

8. Ympäristö 
Yhteinen pulkkamäki/ulkoilu olisi kiva idea. Saataisiinko järjestettyä parin viikon päähän 
(säävarauksella)? Pistetään pohdintaan. Todettiin myös, että kierrätys toimi hyvin sitseillä. 
 

9. Tiedotus 
Sosiaalitieteiden hallitus-ryhmä ei ole ollut niin aktiivisessa käytössä, hankaloittanut 
hieman viikkokirjeen tekoa. 
 

10. Työelämä 
Torstaina 1.3. suunnittelupalaveri Vahvuudet haltuun! -tapahtumasta. Excujen 
mahdollisuutta katsotaan keväälle.  
 



 
 

11. Opintoasiat 
Ajatuksena minimentorointi on saanut kannatusta, mutta ajankohta vielä auki.  Käytännön 
asiat pitää katsoa kuntoon. Opintotoimijoiden kokous oli viime viikolla ja 
opintoasiansuunnittelijan tapaaminen ollut. Läsnäolopakko ja arviointikriteerit ovat 
herättäneet keskustelua. 
 

12. Fuksiasiat 
Tuutorihaku ollut, mutta prosessi vielä kesken, keväällä haastattelut. 
 

13. KV 
Cissille laitettu englanninkielinen viikkokirje, yhteydenpitoa on ollut. Ajatuksena olisi, että 
saataisiin yhteinen tapahtuma heidän kanssaan järkättyä. 
 

14. Kulttuuri 
HYY:n elokuvakerholla ollut hallituksen kokous. Voitaisiin osallistua porukalla heidän 
elokuvailtaansa, he järkkäävät tilat, leffan yms. Joten pohditaan mitä me voitaisiin tuoda; 
eventti ainakin ja mahdollisesti pientä naposteltavaa. 
 

15. Urheilu 
Mietitään MuPon toimintaa tulevaisuuden kannalta, Konstruktio jatkossa vastuullinen 
MuPon toiminnasta, syksyllä pitäisi miettiä, miten saataisiin uudet fuksit mukaan 
toimintaan? Halutaan pitää MuPon toiminta voimissaan. 
Yhteislähtl joogafestareille peruuntuu aikatauluhaasteiden vuoksi. 
 

16. Tilat  
Kuppalakoulutuksen ovat käyneet Saaga ja Seppo ja heillä on nyt avaimet Kuppalaan. 
 

17. Muut esille tulevat asiat 
 
Pyritään saamaan mahdollisuuksien mukaan jo vuosijuhlille hallituspinssi hallituslaisille ja 
järjestönauhat, joita myös jäsenistölle myydään. Jatkossa olisi ajatus myöntää 
ansioituneille toimijoille kunnianauha.  
 
Turun yliopiston sosiaalitieteiden opiskelijoille laitettu vastaus, kun kyselivät opintojen jne. 
tilasta Helsingissä opintouudistuksen jälkeen. Seppo vastasi tähän. 
 
HYAL kyseli haluaako hallitus tavata heitä, mahdollisuus hallituksella kuulla HYALista ja 
HYYstä. Katsotaan tätä huhtikuulle. 
 
Seppo menee VOOn vujuille edustamaan. HVK:n sitseille menossa kaksi henkilöä ja nämä 
sitsit ovat omakustanteiset. 
 
Piknik vappuaattona ennen Valtsikan vappua.  
 
Käsiteltiin Konstruktion virkailijahaku. Johanna Sarkama valittiin Konstruktion virkailijaksi. 



 
Vujumerkki pohdinnassa. Mikäli saadaan tilattua ja toteutettua, niin myydään niitä vujuilla. 
 

18. Posti 
Lasku vujutilasta tullut.  
 

19. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta Doodlessa. 
 

20. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.14. 


