Pöytäkirja 5/2019
Konstruktio ry
Hallituksen kokous 5/2019
Aika: Maanantai 19.8.2019
Paikka: Kokoushuone Weber, Uusi ylioppilastalo,
Mannerheimintie 5 A, 3krs
Paikalla:
Iina Lummepuro (kokouksen puheenjohtaja)
Laura Heiskanen (kokouksen sihteeri)
Milla Rajala
Elina Kettunen
Elli Luoma
Iida Korpela
Kristiina Le
Elsa Saarinen
Aleksi Juvonen (saapuu kohdassa 11)
Arttu Jokinen ( saapuu kohdassa 11)
1. Kokouksen avaaminen
Kokous avattiin klo 16:11.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi, mutta siihen tehtiin seuraava poikkeus:
Kohta 9 (Työelämä) siirretään käsiteltäväksi kohdan 11 (Tapahtumat) jälkeen, jotta
työelämävastaava ehtii kohdan käsittelyyn.
4. Talousasiat
Vuosijuhlat huomioiden taloustilanne on tällä hetkellä hyvä.
5. Diskurssi-lehti
Ei kokoukseen tuotavaa.
6. Yhdenvertaisuus
6.1 Yhdenvertaisuussuunnitelma
Hallituksen jäsenet perehtyvät uuteen yhdenvertaisuussuunnitelmaan, ja sitä pyritään
hyödyntämään jatkossa tehokkaasti.
7. Ympäristö
Jatketaan ympäristöystävällisten tapahtumien järjestämistä myös syksyllä.

8. Tiedotus
8.1 Sähköpostilista ja viikkokirjeet
Sähköpostilista aktivoituu, ja listalle pyritään saamaan runsaasti uusia opiskelijoita.
Viikkokirjeitä aletaan lähettää viimeistään syyskuun alussa.
8.2 Verkkosivut
Sivuille on päivitetty ajankohtaisempaa informaatiota.
9. Työelämä
Käsitellään kohdan 11 jälkeen.
Vierailu Adeccolle järjestetään syksyllä, koska se jouduttiin perumaan keväällä
sairastapauksen vuoksi. Syksyllä pyritään järjestämään kaksi työelämätapahtumaa, toiveena
Sosiaali- ja terveysministeriö.
10. Opintoasiat
10.1 Sosiaalitieteiden karnevaalit
Yhteistyössä Arho Toikan kanssa järjestetty tapahtuma, jossa tarjoillaan kahvia ja pientä
syötävää sekä ajankohtaista tietoa siitä, mitä alalla tapahtuu.
10.2 Saunaa ja sosiaalitieteitä
Tapahtuman alussa virallinen osuus, jonka aikana hallitukset ja opintovastaavat
esittäytyvät. Tämän jälkeen luvassa on vapaata oleskelua.
11. Tapahtumat
11.1 Ekan opintotuen bileet
o Suuri alkusyksyn tapahtuma, johon panostetaan runsaasti
o Ohjelmassa tietovisa, johon aletaan keräämään kysymyksiä
o Facebook-tapahtuma julkaistaan mahdollisimman pian, ja
tapahtumakuvaukseen panostetaan
o Juhlien teemana raha
11.2 Noppasafari
o Suuri alkusyksyn Tapahtumakuvaus on valmis
o Tapahtumaan tarvitaan tuutoreiden lisäksi myös muita hallituksen jäseniä
auttamaan Kuppalaan.
11.3 Fuksisitsit 14.9.
o Teeman suunnittelua, kerättiin ideoita (hauska hattu, glitteir, white party,
cocktail)

11.4 Tulossa myöhemmin syksyllä
o Hämeenkadun approt
§ Tapahtumaan otetaan lippuja myyntiin n. 30kpl
o Yhteispikkujoulut muiden sosiaalitieteiden järjestöjen kanssa alustavasti
suunnitteilla
o Haalaribileet järjestetään joulukuussa, kun uusien opiskelijoiden haalarit ovat
saapuneet
12. Fuksiasiat
- Perjantaina uusien ilta 23.8.
o Tuutorit järjestävät tapahtuman, ohjelma on valmis
o Konstruktio esittäytyy (Iina ja Milla), lisäksi esittäytyvät mm. FTK ja
Kannunvalajat
o Tarjolla boolia
o Jatkot karaokekellarissa
- Sivistysvuoro orientaatioviikolla
o Hallitus paikalle
- Kannunkaatajaiset 2.9.
o Merkkimyynti, johon tarvitaan hallituksen jäseniä
- Fuksimökki
o Paikka on varattu
- Amazing SOS Race (fuksiaiset)
o Konstruktiolla oma rasti
o Tapahtuman pukeutumisteemaa mietitään
- Konstruktion rasti Kannunvalajien fuksisuunnistukseen
o Teemana minisitsit, hallituksen jäseniä paikalle pitämään rastia
13. KV
Ei kokoukseen tuotavaa.
14. Kulttuuri
Syksylle alustavasti suunnitteilla museovierailu ja yhteislähtö viinifestivaaleille.
15. Urheilu
MuPo:n kustannukset ovat nousseet. Syksylle suunnitteilla retki Nuuksioon ja sisäsurffausta.
16. Tilat
Fukusisitsien pitopaikasta ei ole saatu viimeistä varmistusta, mutta asiaa selvitellään.
17. Suhdeasiat
Sponsoreiden hankkiminen on aloitettu. Fuksien YKA-vierailut järjestetään
orientaatioviikolla.
18. Sosiaalinen media
Sosiaalinen media aktivoidaan heti alkusyksystä. Uudet opiskelijat halutaan saada sosiaalisen
median kanavien seuraajiksi.

19. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
20. Posti
Haetaan lähipäivinä.
21. Seuraavan kokouksen ajankohta
Tehdään Doodle seuraavan kokouksen ajankohdan päättämiseksi.
22. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:23.

