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Konstruktio ry  
Hallituksen kokous 6/2018 
Aika: Maanantai 7.5.2018 
Paikka: Uusi ylioppilastalo, kokoushuone Marx, 
Mannerheimintie 5 A, 3 krs. 
 
Paikalla: 
Seppo Töyrylä (kokouksen puheenjohtaja) 
Maria Kiiskinen (kokouksen sihteeri) 
Saara Tiri 
Iida Kalanti  
Riikka Välivehmas 
Nelli Näränen 
Saaga Rosling 
Milla Rajala 
Essi Väkeväinen 
Iina Lummepuro (saapuu kohdassa 8.) 
Irene Kampman (saapuu kohdassa 17.) 
 
 

1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.08. 
 

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

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Tässä vaiheessa sovittiin, että työjärjestyksestä poiketen käsitellään kohta ’4. Kulttuuri’ 
myöhemmässä vaiheessa. 
 

4. Kulttuuri 
Riviera-elokuvailta KTTO:n kanssa on vielä keskeneräinen. Rivieralta saatu ehdotus ja 
jatketaan suunnittelua, kesäkuussa olisi mahdollisuus järkätä. 
 

5. Urheilu 
Sosiaalitieteiden turnajaiset tulossa tänä keskiviikkona 9.5. Milla menee hoitamaan 
alkujärjestelyitä Kaisaniemeen. Konstruktio hoitaa juomamyynnin Kuppalassa. Seppo tekee 
listan myyntivuoroista tänään. 
 
Syksyn urheilutapahtumia katsotaan lähempänä. 
 
 
 
 



6. Tilat 
Tilahakemus lähetetty Kannunvalajien kanssa.  
 

7. Suhdeasiat 
Riikka ja Seppo menevät edustamaan Konstruktiota Kannunvalajien vuosijuhlille. 
 

8. Tapahtumat  
 
8.1. Pääsykoebileet 
Pidetään pääsykoebileet Kuppalassa 25.5.2018. Pidetään ohjelma rentona hengailuna, 
tarjotaan boolia jne. Tuutorit voisivat mennä mainostamaan pääsykoebileitä koepaikoille, 
Essi V. laittaa tästä viestiä muille tuutoreille. 
 
8.2. Sosiaalitieteiden päättäjäispiknik 
Sosiaalitieteiden puheenjohtajat keskustelevat vielä mahdollisen piknikin ajankohdasta. 
Pohdittiin, tuleeko tälle keväälle liikaa tapahtumia, niin voi olla, ettei tälle tapahtumalle ole 
nyt tilausta. 
 
8.3. Fuksisitsien paikan varaus 
Lähetetään alustavaa kyselyä Käärmeenpesälle, Saaga ottaa yhteyttä. 
 
8.4. Fuksimökki 
Järjestetään fuksimökki syksylle, pohditaan tätä kesän aikana. Alustavasti olisi yhden yön 
kestävä mökkireissu. Katsotaan ajankohta ja lähdetään tekemään sitten tarkempia 
suunnitelmia.  
 
Käsiteltiin kohta ”4. Urheilu” työjärjestyksestä poiketen  kohdan ”8. Tapahtumat” 
jälkeen. 
 

9. Talousasiat 
Tuet saatu HYY:ltä, yhteensä 790 euroa. 
 

10. Yhdenvertaisuus 
Ei kokoukseen tuotavaa.  
 

11. Ympäristö 
Käytiin kriittistä keskustelua vapun ympäristöasioista.  
 

12. Tiedotus 
Tiedotus on sujunut hyvin ja mainostetaan myös tulevia kevään viimeisiä tapahtumia. 
 

13. Työelämä 
Kesän aikana otetaan yhteyttä Sosiaali- ja terveysministeriöön, että voitaisiin järjestää 
sinne excu syksyllä. YKA:n kanssa  sovitaan fuksien vierailusta Mikonkadun toimistolla.  
 

14. Opintoasiat 
Topi menossa tänään opintokokoukseen. Keskustelua herätti Yhteiskunnan rakenteet ja 



eriarvoisuus-kurssi, jossa oli ainoastaan yksi sallittu poissaolo ja tämän jälkeen joutui 
suorittamaan kattavan lisätehtävän. Todettiin kuitenkin, että kurssin pystyi suorittamaan 
myös vaihtoehtoisesti kirjatenttinä, joten asia on ok. 
 

15. Fuksi- ja tuutoriasiat 
Tuutoreiden kesken alustavasti sovittu, että Essi V. ja Milla ovat vastuutuutoreita. Viime 
vuoden vastuutuutoreilta Riikalta ja Miralta voi tarvittaessa kysyä apua tähän pestiin 
liittyen. Tuutorit voisivat perustaa keskenään Facebook-ryhmän tiedonvälitystä varten. 
 

16. KV 
Ei kokoukseen tuotavaa. 
 

17. Muut esille tulevat asiat 
Tällä viikolla avataan E-lomake, jossa voi kertoa fiiliksiä hallitustoiminnasta, toive- ja 
kehitysehdotuksia yms.  
 
Tuleviin tapahtumiin tulee jatkossa vastuuhenkilöt, jotta on selkeämpää kehen/keihin voi 
ottaa yhteyttä. Muutkin kuin tapahtumavastaavat voivat olla vastuuhenkilöitä ja näin 
saadaan myös jaettua vastuuta. Voitaisiin jatkossa tehdä myös ns. tapahtumaluokat, jonka 
kautta arvioidaan tapahtuman ”tärkeyttä” ja suuruusluokkaa. 
 
Kerrattiin kokouskäytäntöjä ja tiedotuskäytäntöjä esimerkiksi erityistilanteiden osalta. 
 
Irene kävi Kannunvalajien turvallisuuskoulutuksen. Puhuttiin turvallisuusasioista, mm. 
paloturvallisuuden läpikäymisestä tapahtumissa. 
  

18. Posti 
Ei postia. 
 

19. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta Doodlessa. 
 

20. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.24. 

 
 


