
Pöytäkirja 8/2018 
Konstruktio ry 
Hallituksen kokous 8/2018 
Aika: Keskiviikko 15.8.2018 klo 19.00 
Paikka: Uusi Ylioppilastalo, kokoushuone Marx, 
Mannerheimintie 5 A, 3krs. 
 
Paikalla: 
Seppo Töyrylä (kokouksen puheenjohtaja) 
Maria Kiiskinen (kokouksen sihteeri) 
Riikka Välivehmas 
Mika Sallantaus 
Essi Väkeväinen  
Saara Tiri 
Iina Lummepuro 
Milla Rajala (saapui kohdassa 14.) 

 
 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.03.  

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muilta osin, mutta vaihdettiin kohtien 4. ja 

14. käsittely päittäin. 

 

4. Urheilu 

Milla järjestää yhteislähdön Megazoneen, todennäköisesti lokakuulle. 

 

5. Tilat 

Ei kokoukseen tuotavaa. 

 

6. Suhdeasiat 

 
6.1. Palaveri sostieteiden puheenjohtajien kesken tulossa 

 
6.2. Sosiaalitieteiden fuksiaiset 

Tämä käsiteltiin jo aiemmin. 
 

Fuksit menossa tutustumaan YKAan 4.9.2018 ja 5.9.2018. 



7. Tapahtumat  
 

7.1. Sosiaalitieteiden uusien ilta 20.8. 
Tuutorit ovat suunnitelleet iltaa varten ohjelmarungon. Uusien ilta järjestetään 
Kuppalassa. Alkuillasta paikalla vaan fuksit ja tuutorit, loppuillasta  myös vanhemmat 
opiskelijat saavat osallistua. 
 

7.2. Noppasafari 31.8. 
Viime vuoden tapaan tullaan järjestämään fukseille Noppasafari ja se järjestetään 
pääkaupunkiseudun alueella. 
 

7.3. Fuksisitsit 14.9. 
Pohditaan teemaa ja palataan siihen myöhemmin. Saaga ja Iina ovat miettineet 
teemoja, käytiin niitä läpi. Sovitaan tarkempi työnjako myöhemmin. 
 

7.4. Ekan opintotuen bileet 3.9. 
Facebook-event pitäisi saada mahdollisimman pian ilmoille. 
 

8. Talousasiat 
Taloudenhoitaja kävi läpi taloudellisen tilanteen. 
 
Tuutoripaitojen maksu tullaan keräämään Konstruktion toimesta. 
 
Tehdään haalarimerkkitilaus syksyä varten. Tilataan uusia SOS-merkkejä ja Marx-merkkejä. 
 
Hankitaan tarjoilut uusien iltaa ja sitsejä varten. 
 

9. Yhdenvertaisuus 
Konstruktion toiminnassa korostetaan myös jatkossa yhdenvertaisuuden merkitystä. Syksyn 
tapahtumissa on aina vastuuhenkilö. 
 

10. Ympäristö 
Huolehditaan ympäristöasioista syksyn tapahtumissa ja opastetaan fukseja siitä, miten 
ympäristöasiat huomioidaan tapahtumissa. 
 

11. Tiedotus 
Käytiin läpi Konstruktion kotisivuja, sivut kaipaavat päivitystä. Pohdittiin myös viikkokirjeen 
toteuttamista. Uudet fuksit tulisi saada sähköpostilistalle mahdollisimman pian, jotta info 
esimerkiksi erilaisten tapahtumien osalta tavoittaisi heidät parhaiten. 
 
Puhuttiin myös GDRP-säädöksestä. Tämä on vielä työn alla, voisi kysyä miten valtiotieteellisen 
muut ainejärjestöt tulee tämän hoitamaan. Tehdään Konstruktiolle oma ohjeistus tästä 
aiheesta. 

 



12. Työelämä 
Saara on ollut yhteydessä Sosiaali- ja terveysministeriöön excun järjestämistä varten 
Odotetaan heidän vastausta. 
 

13. Opintoasiat 
Opettajatuutoreista ei ole vielä tarkempaa tietoa, aiemmin opettajatuutorit ovat ottaneet 
suoraan yhteyttä tuutoreihin. Jäädään odottamaan yhteydenottoja. 
 

14. Fuksiasiat 
 

14.1. Fuksitapahtumien tilanne 
Uusien ilta tulossa. Nimilistojen saaminen ollut vaikeampaa tänä vuonna, joka on vähän 
hidastanut informaation kulkua. 
Ensimmäisen opintotuen bileet tulossa 3.9. 
 

14.2. Sostieteiden fuksiaiset 
Päivämäärä lyöty lukkoon  ja se on 12.9.2018. Teemana viime vuoden tapaan Amazing 
SOS Race. Pyydetään sosiaalitieteiden muut ainejärjestöt pitämään rasteja. Myös 
Konstruktion hallituksella tulee olemaan oma rasti, sovitaan myöhemmin ketkä 
pääsisivät hallituslaisista sitä pitämään. 

 
Ilmoitetaan Konstruktio pitämään omaa rastia Fuksiseikkailuun. 
 

15. KV 
Puhuttiin, että olisi kiva mennä hallituksen kanssa jollain kokoonpanolla yhdessä Cissin 
järjestämiin Welcome Partyihin, kun uudet vaihto-oppilaat saapuvat.  
 

16. Kulttuuri 
Keväällä suunnitteilla ollut elokuvailta pyritään toteuttamaan syksyllä. 

Voitaisiin järjestää yhteislähtö Mikä viini!- tapahtumaan viime vuoden tapaan. 

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

18. Posti 
Ei postia. 
 

19. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Sovitaan ajankohta Doodlessa. 
 

20. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40. 
 

 
 


