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Paikalla:  
Seppo Töyrylä (kokouksen puheenjohtaja) 
Maria Kiiskinen (kokouksen sihteeri) 
Essi Väkeväinen 
Iina Lummepuro 
Toivo Klemi 
Mika Sallantaus 
Milla Rajala 
Saaga Rosling 
Essi Pentikäinen (saapuu kohdassa 4) 
 
 
1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13. 
 

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

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 

4. Urheilu 
Puhuttiin sosiaalitieteiden turnajaisista, jotka pidetään 9.5. Viisi järjestöä järkkäämässä. 
Syksylle tulossa urheilutapahtumia, Milla suunnittelee. Katsotaan kesän urheilutapahtumia 
lähempänä, mikäli innostusta niitten järkkäämiseen löytyy. 
 

5. Tilat 
5.1. Alinan varaukset 

Alina-vuoro saatiin päivälle 29.11.2018 (torstai). Tälle päivälle siis  Konstruktion 
pikkujoulut ja vaalikokous. 
 

5.2. Kattosauna sivistys poissa käytöstä toistaiseksi 
Toistaiseksi tiloja ei voi siis varata. Mahdollisesti tiloja saisi taas käyttöön 
loppuvuodesta, mutta sen tilanne katsottava lähempänä. 
 
    Konstruktion nakki on 12.10.2018 collaboration-sitseille jotka järjestetään 
Otaniemessä Smökissä. 
 
 Viikolla 39 Konstruktion siivousvuoro (Klusteri ja Kuppala).  
 



 Yleinen siivousvuoro tiistaina 17.4.2018 klo 10-14. Mika osallistuu ainakin tähän, 
joku  toinen voisi mennä myös Mikan kanssa. 
 

6. Suhdeasiat 
  HYALin edustaja voitaisiin koittaa saada ensi kokoukseen. 
 
 Kumouksen ja Vallan kanssa yhteistyökuviot ovat vielä kesken. 
 

7. Tapahtumat  
7.1. Fuksimökki 

Puhuttiin käytännön järjestelyistä. Mainostetaan tapahtumaa vielä lisää. Konstruktio 
voi maksaa bussikuljetuksen mökiltä Helsinkiin. 
 

7.2. Hesarin appro 
Tapahtumavastaavat jakavat liput osallistujille. Joku käy hakemassa liput Riikan 
puolesta. 
 

7.3. Särkän märkä 
Statuksen ja Konstruktion yhteisliput ja tapahtumaa mainostettu Facebookissa ja 
fuksien WhatsApp-ryhmässä.  
 

7.4. Vappu 
Konstruktio ei järjestä omaa pre-vappua. Järjestetään kuitenkin sosiaalitieteiden 
yhteinen piknik 30.4.2018 ennen valtsikan vappua, kuten aiemmin puhuttu.  
 

8. Talousasiat 
 Vuosijuhlat menivät hyvin myös talouden kannalta. Merkkejä saatiin myytyä hyvin. 
Onnistuneiden vuosijuhlien seurauksena voidaan tukea enemmän kulttuuri- ja 
urheilutapahtumia jatkossa. 
 
 Diskurssille on nyt avattu rinnakkaistili.  
       Esitetään taloudenhoitaja Mika Sallantaukselle (xxxxxx-xxxx) myönnettäväksi laajat 
käyttöoikeudet, sekä verkkopankkioikeudet Diskurssin tiliin (FI42 5721 9420 2212 83). 
Esitys hyväksytään. 
 

9. Yhdenvertaisuus 
Puhuttiin vuosijuhlien esiintyjien sukupuolijakaumasta, joka oli herättänyt keskustelua muun 
muassa sosiaalisessa mediassa. 
 

10. Ympäristö 
Vuosijuhlilla otettiin huomioon ympäristöasiat. Tulevalla fuksimökillä otetaan myös ympäristö 
huomioon ja huolehditaan kierrätyksestä. 
 

11. Tiedotus 
Konstruktion nettisivut ovat jälleen toiminnassa. Mainostetaan HYY:n Suursitsejä, jonne 
Kannunvalajat on hankkinut lippuja. 
 



12. Työelämä 
     Kelan excu tulossa tiistaina 17.4.2018, ilmoittautuminen aukeaa keskiviikkona 4.4.2018.  
 
 Vahvuudet haltuun!- tapahtuma tulossa ensi viikolla 11.4.2018. Essi ja Saara ovat olleet 
mukana järkkäämässä. 
 

13. Opintoasiat 
Ei kokoukseen tuotavaa asiaa. 
 

14. Fuksiasiat 
Tuutorivalinnat tehty. 
 

15. KV 
CISSI loi hallitusten yhteisen suunnitteluryhmän Facebookiin. Pohditaan ohjelmaa kv-
opiskelijoiden  kanssa syksylle 2018, esim. Noppasafaria? Mietitään jotain matalan kynnyksen 
ohjelmaa. 

16. Kulttuuri  
 Riviera KTTO:n kanssa on suunnitteilla. Leffavaihtoehdot ovat selvillä, mutta päivämäärä 
vielä vaiheessa. 
 
 HYY:n leffaryhmän kanssa leffailta mennyt kivasti. Muistetaan laittaa tapahtumien 
osallistujamäärät Konstruktion Driveen. 
 

17. Muut esille tulevat asiat 
 Kannu lähetti vujukutsun. Seppo lähettää kutsun hallituksen sähköpostille. 
 
 Hankitaan lahja Kontaktin vujuille. Mika hoitaa.  
 
 Kuusi uutta hakemusta Konstruktion jäseniksi, jotka hyväksyttiin. 

 
18. Posti 

Konstruktiolla on postilaatikko Uudella Ylioppilastalolle.  Ei uutta postia. 

19. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta Doodlessa. 
 

20. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.51. 

 

 


