Pöytäkirja 6/2019
Konstruktio ry
Hallituksen kokous 6/2019
Aika: Perjantai 20.9.2019
Paikka: Kokoushuone Beauvoir, Uusi ylioppilastalo,
Mannerheimintie 5 A, 3krs
Paikalla:
Iina Lummepuro (kokouksen puheenjohtaja)
Laura Heiskanen (kokouksen sihteeri)
Milla Rajala
Elina Kettunen
Elli Luoma
Essi Turunen
Kaisla Saarteenoja
Pihla Saario
Iida Korpela
Elsa Saarinen
Jenny Inkeroinen
Aleksi Juvonen
Siiri Moisio
Matias Peräkylä (saapui kohdassa 7)
1. Kokouksen avaaminen
Kokous avattiin klo 12:07.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
4. Talousasiat
4.1 Fuksisitsien budjetti
Käytiin läpi fuksisitsien budjettia. Juhlapaikka 1600€ ja astiat 100€. Ilmoittautumisia on
tullut melko hyvin, panostetaan vielä mainostukseen ja pyritän saamaan myös vaihtoopiskelijoita ja vanhempia opiskelijoita mukaan. Ruokaan ja koristeluun ei vielä tarkkaa
budjettia, mutta pyritään pitämään budjetti pienenä.
4.2 Fuksimökin budjetti
Fuksimökin lippujen hintaa päätettiin nostaa hieman viime vuodesta. Bussi mökille
maksaa 330€ ja mökin vuokra on 320€. Ruokien osalta budjetti pidetään
mahdollisimman pienenä.
5. Diskurssi-lehti
Todettiin, että mikäli saadaan mainostettavia sponsoreita, Diskurssilta täytyy aina muistaa
varmistaa, että saako mainoksia lisätä lehteen.

6. Yhdenvertaisuus
Sitseillä on tarvetta vielä yhdelle vastuuhenkilölle, joka on paikalla juhlien loppuun asti. Iina
ilmoittautui kolmanneksi vastuuhenkilöksi.
Lisäksi sovittiin, että ongelmatilannelomake julkaistaan Facebookissa tapahtuman jälkeen.
Ongelmatilannelomakkeen lisäksi luodaan yleinen palautelomake yhdenvertaisuusvastaavan
toimesta. Näiden muutosten todettiin mahdollisesti madaltavan kynnystä yhteydenottoihin.
7. Ympäristö
Ympäristöasioihin kiinnitetään huomiota myös fuksisitsejä järjestäessä. Juhlapaikan
kierrätysmahdollisuudet varmistetaan.
8. Tiedotus
YKA:n ja SYY:n painikelinkit ovat nettisivuilla ja toimivat.
9. Työelämä
Adeccon ekskursio peruuntui. Mietittiin muita mahdollisia paikkoja:
- SPR, Punainen Risti tai joku muu järjestö
- Krimo
- Think Company
- Tilastokeskus
10. Opintoasiat
Sosiaalitieteiden karnevaali 25.9 alkaen klo 16. Ohjelma on julkaistu.
11. Tapahtumat
11.1 Fuksisitsit
Käytiin läpi alustava tiimijako, josta lopullinen versio lähetetään hallitukselle
lähipäivinä:
o Tarjoilutiimi: Milla, Siiri, Matias ja Essi (Iina)
o Ruokatiimi: Laura, Elina, Pihla, Essi, Krisse, Lari
§ Jälkiruoka tehdään lauantaina, alkuruoka ja pääruoka sunnuntaina.
o Plaseeraustiimi: Iina, Jenny, Elsa
o Koristelu: Elli, Arttu, Aleksi, Milla, (Siiri)
o Loppusiivous: Elsa, Elina, Jenny, Iina, Krisse, Iida
o Vastuuhenkilöt: Essi, Siiri, Iina
o Laulunjohtajat: Pihla ja Iida
-

11.2 Muut tapahtumat
Yhteislähtö Hämeenkadun Approille peruuntuu, sillä lippuja ei saatu.
Syksyllä keskitytään järjestämään eri pesteille tyypillisiä tapahtumia. Panostetaan
varsinkin kulttuuri-, urheilu- ja työelämätapahtumiin.
Sitsien jälkeen voidaan alkaa suunnitella sosiaalitieteiden järjestöjen
yhteispikkujouluja sekä loppuvuoden haalaribileitä.

12. Fuksiasiat
Olemme saaneet uusilta opiskelijoilta positiivista palautetta syksyn tapahtumista.

13. KV
Tapahtumakuvaukset on käännetty Larin ja Matiaksen toimesta englanniksi, ja tämä on
helpottanut tapahtumavastaavien työtä.
14. Kulttuuri
Elokuvailta Rakkautta ja Anarkiaa –elokuvafestivaaleilla. Elokuva on Aatos & Amine. Lisäksi
suunnitteilla syksylle museovierailu Ateneumiin, jonka pääsylippuihin voidaan käyttää
kulttuuribudjettia. Museovierailu järjestetään marraskuussa. Edellä mainittujen tapahtumien
lisäksi mietittiin mahdollisia muita tapahtumia, joista ainakin Tempparikatsomo päätettiin
alustavasti toteuttaa uudelleen.
15. Urheilu
MuPo:n syyskauden maksu nousi niin paljon, että MuPo päätti yhdessä muiden Valtsikan
joukkueiden kanssa boikotoida syyssarjaa. Tämän takia muuhun urheilutoimintaan jää
budjettia käytettäväksi.
Suunniteltiin syksyn tulevia urheilutapahtumia. Päätettiin järjestää ainakin yhteislähtö
Megazoneen, jonka lisäksi myöhemmin syksyllä on luvassa sisäsurffausta.
16. Tilat
Fuksisitsit järjestetään tänä vuonna Casa Academicassa.
17. Suhdeasiat
Odotellaan vastausta Henkilöstöpartneri Vertigolta mahdolliseen sponsorointiin liittyen.
Lisäksi varmistetaan YKA:lta, kuuluuko sopimukseen järjestää fuksien vierailun lisäksi vielä
erillinen excursio toimistolle.
18. Sosiaalinen media
Ei kokoukseen tuotavaa.
19. Muut esille tulevat asiat
Käytiin hallituksen kesken kuulumiskierros. Tästä lähtien kierros pidetään aina kokouksen
yhteydessä. Lisäksi keskusteltiin hallituskauden päättymisestä. Sovittiin, että suunnitellaan
ajoissa virkistäytyminen hallituskauden päätteeksi, ja mietitään myös mahdollista hallituksen
vaihtotapahtumaa/illanviettoa uuden ja vanhan hallituksen kesken. Sovittiin, että jokainen
tekee pestistään testamentin ja perehdytys hoidetaan huolellisesti.
Viikolla 44 on Konstruktion siivousvuoro (Kannuklusteri, Kuppala ym.)
20. Posti
Ei uutta postia.
21. Seuraavan kokouksen ajankohta
Tehdään Doodle seuraavan kokouksen ajankohdan päättämiseksi.
22. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 13:46.

