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1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.14. Avattiin kokous klo 17.14.  
 

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

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

4. Tiedotus 
 
EU:n tietosuojalaki, muutokset ja niistä tiedottaminen 
Keskusteltiin tietosuojalain vaikutuksista, muutoksista ja asian tiedottamisesta 
Konstruktiossa. Pyritään noudattamaan muiden valtiotieteellisen ainejärjestöjen kanssa 
samaa linjaa tietosuojalain käytännön osalta. 
Jatkossa E-lomakkeet täytyy tuhota tietyn ajan kuluessa. Pohditaan käytäntöjä ja 
toteutusta kesän aikana sekä luodaan sen pohjalta ohjeistusta. 
  
Tämän lisäksi todettiin, että syksyn tuutoreiden esittelyt voisi tehdä kesän aikana 
Konstruktion sivuille.  
 

5. Kulttuuri 
Ei kokoukseen tuotavaa asiaa. 
 

6. Urheilu 
MuPo on mestari!  
 
 



7. Tilat 
Kannunvalajat halusi muistuttaa, että Kuppalan maksimihenkilömäärä on 80. Pidetään 
tämä mielessä jatkon osalta tapahtumissa. 
 

8. Suhdeasiat 
Stydi lähestyi Konstruktiota, että voisimme ottaa hoitaaksemme HYYtymättömät-
tapahtumaa. Ajatuksena olisi siis mennä yhdessä luovuttamaan verta ja ajankohta tälle 
voisi olla syksy. Seppo selvittelee ajankohtaa. Saara ja Konstruktion virkailija Johanna 
voisivat hoitaa muita käytännön asioita liittyen tähän. 
 
Toimitetaan Konstruktion vastaus Sosiologi-lehden kysymyksiin, jossa käsiteltiin 
sosiaalitieteiden opiskelua. Sovittiin, että Seppo suunnittelee alustavat vastaukset ja 
katsotaan sitten yhdessä mahdolliset parannusehdotukset niihin.  
 

9. Tapahtumat  
9.1. Pääsykoebileet 

Tarkoituksena olisi, että hallitus ja tuutorit laittavat haalarit bileisiin päälle. 
Pääsykoebileiden suunnittelu on hyvällä mallilla.  
 

9.2. Sosiaalitieteiden piknik 
Päätetään tämä lukuvuosi yhdessä lauantaina järjestettävällä piknikillä, jossa on 
nyyttäri-meininki, joten jokainen tuo omat eväänsä.  
 
Syksyllä järjestetään orientaatioviikon jälkeen ensimmäisen opintotuen bileet. 
Voidaan suunnitella ja pohtia lisää syksyn tapahtumia kesän aikana. Esimerkiksi 
sosiaalitieteiden fuksiaisten jatkopaikka olisi hyvä hoitaa kuntoon tarpeeksi ajoissa.   
 

10. Talousasiat 
Mikalle voi toimittaa vielä kulukorvauksia, niin maksellaan ne pois ennen kesää. 
 

11. Yhdenvertaisuus 
EI kokoukseen tuotavaa asiaa. 
 

12. Ympäristö 
Yritetään järjestää syksylle luontoretki uusien fuksien kanssa. Kierrätysasiat ovat edelleen 
hyvällä mallilla Konstruktiossa. 
 

13. Työelämä 
Ei kokoukseen tuotavaa asiaa. 
 

14. Opintoasiat 
Irene ja Topi suunnittelevat kyselyn, jossa selvitetään ensimmäisen vuoden opintojen 
sujumista ja fiiliksiä. 

 
 
 
 



15. Fuksi- ja tuutorasiat 
Aimo annokseen lähetetty englanninkielinen käännös, jonka Essi V. teki. Voitaisiin ottaa 
joku kuva esimerkiksi pääsykoebileistä sen oheen. 
 

16. KV 
Kesäkuun alussa saadaan tietää paljon vaihtareita tulee, viime vuonna heitä oli 42 kpl. 
 

17. Muut esille tulevat asiat 
Ei muita esille tulevia asioita. 
 

18. Posti 
Ei postia. 
 

19. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Katsotaan seuraavan kokouksen ajankohta syksyllä. 
 

20. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.11. 


