Pöytäkirja 9/2018
Konstruktio ry
Hallituksen kokous 9/2018
Aika: Tiistai 11.09.2018 klo 14.00
Paikka: Uusi ylioppilastalo, kokoushuone Beauvoir,
Mannerheimintie 5 A, 3 krs.
Paikalla:
Riikka Välivehmas (kokouksen puheenjohtaja)
Maria Kiiskinen (kokouksen sihteeri)
Seppo Töyrylä
Nelli Näränen
Toivo Klemi (poistuu kohdassa 15.)
Saara Tiri
Essi Väkeväinen
Iida Kalanti
Mika Sallantaus
Saaga Rosling (poistuu kohdassa 15.)
Milla Rajala (saapuu kohdassa 5.)
Iina Lummepuro (saapuu kohdassa 7.)
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:03.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous laillisesi koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muilta osin, mutta vaihdettiin kohdat 5.
tilat ja 4. urheilu päittäin käsiteltäväksi.
4. Urheilu
Yhteislähtö Megazoneen suunnitteilla lokakuuksi. Milla jatkaa suunnittelua ja katsotaan
tarkempaa ajankohtaa myöhemmin, todennäköisesti ajoittuisi lokakuun puolenvälin
tienoille.
5. Tilat
Juhlatilaa ensi vuoden vuosijuhlia varten aletaan katsomaan tämän syksyn aikana.
Todennäköisesti seuraavat juhlat ovat muualla kuin Suomenlinnassa, mutta katsotaan
muita vaihtoehtoja myöhemmässä vaiheessa.
Konstruktiolla on klusterin siivousvuoro maanantaina 24.09.2018. Sovitaan työnjako
hallituksen kesken lähempänä ajankohtana.

6. Suhdeasiat
6.1. Valtsika-pj-kokouksessa esille tulleita asioita ja muistutuksia
Seppo ja Riikka kävivät läpi kokouksessa tulleita asioita.
6.2. Median kymppisitsit-nakki
Arvotaan kymppisitseille nakkilaiset hallituksen kesken, mikäli ei saada tarpeeksi
vapaaehtoisia lähtijöitä.
7. Tapahtumat
7.1. Sitsit, viime hetken viilausta
Keskusteltiin sitsien työnjaosta ja jaettiin loput vuorot hallituksen kesken.
Käytiin myös sitsipäivän aikataulua läpi kohta kohdalta ja tehtyjä suunnitelmia
koristelujen yms. suhteen. Suunnittelut ovat hyvällä mallilla ja kaikilla on selvyys
omasta vastuusta sitsien osalta.
Pilkku tulee olemaan klo 03 ja sovittiin, että Maria on sitseillä vastuuhenkilö.
7.2. Loppusyksyn tapahtumista kooste, fuksitapahtumien jälkeen
Loppusyksylle on suunnitteilla tapahtumia, tehdään niistä ajallaan eventit yms. ja
ilmoitellaan niistä jäsenistölle.
7.3. Yhteiset bileet KTTO:n kanssa jossain vaiheessa?
Keskusteltu yhteisen tapahtuman pitämisestä, ajatuksena voisi olla pitää rento
yhteistapahtuma, esimerkiksi olympialaisteemalla. Ajankohta voisi olla lokakuussa,
jätetään ajatus hautumaan.
7.4. Fuksiaiset
Keskusteltiin Konstruktion rastista. Päätettiin rastin pitäjät, osa hallituslaisista, jotka
ovat myös tuutoreita, ovat tuutoreiden rastilla.
8. Talousasiat
Mika kävi ajankohtaisia talousasioita läpi.
9. Yhdenvertaisuus
Muistetaan sopia aina tapahtumien vastuuhenkilöstä hyvissä ajoin ja pidetään tästä huolta.
10. Ympäristö
Mika otti esille tölkkien kierrätyksen, kierrätykseen on kiinnitettävä erityistä huomiota
tölkkien osalta, jotta se saadaan toimivaksi.
11. Tiedotus
Viikkokirje aloitettu taas, toistaiseksi viikkokirje jatkuu ennallaan. Sosiaalitieteiden muut
hallitukset ovat sitä mieltä, että jatkossa sopiva tiedotusväli voisi olla kerran kahteen
viikkoon.

12. Työelämä
Ei kokoukseen tuotavaa.
13. Opintoasiat
Oppiainepaneelille voisi olla kysyntää tälle syksylle, selvitellään muiden ainejärjestöjen
kesken milloin voitaisiin järjestää.
14. Fuksiasiat
14.1.
Miten meni orientaatioviikko?
Yleinen käsitys on se, että fuksitapahtumat ovat menneet hyvin ja orientaatioviikko myös.
Laitetaan fukseille palautelomake kuluneesta syksystä jossain vaiheessa.
14.2.
Loput fuksitapahtumat
Keskiviikkona on fuksiaiset, perjantaina fuksisitsit. Konstruktio osallistuu myös HYY:n
Fuksiseikkailuun omalla rastillaan.
15. KV
Ei kokoukseen tuotavaa.
16. Kulttuuri
16.1.
Tehdäänkö Excu mikä viini!-tapahtumaan
Tehdään yhteislähtö nykyiseltä nimeltään Viinimaa-tapahtumaan. Tehdään eventti
Facebookiin ja mainostetaan tapahtumaa.
16.2.
Leffailtaa lokakuussa?
Suunnitellaan myöhemmälle ajankohdalle, syys- ja lokakuu ovat melko täynnä
tapahtumia, joten tämän jälkeen voisi olla ihanteellisin ajankohta. Selvitellään.
17. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
18. Posti
Lasku tuutoripaidoista on tullut.
19. Seuraavan kokouksen ajankohta
Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta Doodlessa.
20. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:02.

