
Pöytäkirja 3/2020 
Konstruktio ry 
Hallituksen kokous 3/2020 
Aika: 16.3.2020 klo 12.00 
Paikka: Etäkokous Zoomissa 
 
Paikalla:  
 
Eveliina Väkeväinen (kokouksen puheenjohtaja) 
Katri Laitinen (kokouksen sihteeri) 
Aliina Kaarna 
Anna Koivisto 
Amanda Kallio  
Maiju Alakurtti 
Telma Nihti 
Inkeri Saarenaho 
Anton Lagrillière 
Juan Varis 
Kata Helminen 
Kia Rantalainen 
Aliisa Salonen  
 
 
1. Kokouksen avaaminen  

Kokous avattiin klo 12.06. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Siirretään kohta 4 käsiteltäväksi kohdan 11 jälkeen. Hyväksyttiin esityslista kokouksen 
työjärjestykseksi. 
 
4. Talousasiat 
 

4.1. Kevään tapahtumien peruuntumisen vuoksi maksut on palautettu niille, 
jotka olivat jo ehtineet maksaa vuosijuhlista ja teatteriyhteislähdöstä.  Maksut on 
palautettu myös sponsoreille.  
 
4.2. Suomenlinnan tilavarauksen maksu palautetaan Konstruktiolle. Catering on 
peruttu, eikä sieltä peritä maksua.  

 
4.3. Esitetään tilinkäyttöoikeuksien poistamista viime vuoden taloudenhoitajalta 
Siiri Moisiolta ja puheenjohtaja Iina Lummenpurolta. Hyväksytään. 

 
5. Diskurssi-lehti 
Ei kokoukseen tuotavaa. 
 



6. Yhdenvertaisuus 
Ei kokoukseen tuotavaa. 
 
7. Ympäristö 
Ei kokoukseen tuotavaa. 
 
8. Tiedotus 
Koronaviruksen myötä selkeä viestintä tapahtumista ja niiden peruutuksista. Tiedotetaan 
kaikissa kanavissa peruuntumisista. 
 
9. Työelämä  
Excu Kalliolan setlementti ry:lle 7.4. perutaan ja siirretään myöhemmälle syksyyn. Sovitaan 
uusi päivämäärä myöhemmin.  
 
10. Opintoasiat 
Opintovastaaville tarkoitettu tapahtuma 17.3. on peruutettu. Tehdään e-lomake sitä varten, 
että kaikki voivat ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä opinto- ja kurssiasioihin liittyen.  
 
Tiedotetaan somessa, että opintovastaaviin voi ottaa yhteyttä epäselvissä tilanteissa liittyen 
koronaviruksen aiheuttamiin muutoksiin opetuksessa.  
 
11. Tapahtumat 
 
 11.1. Menneet tapahtumat 

• Kuppalahengailu 27.2. ja kiipeily 12.3. olivat onnistuneita tapahtumia. 
Osallistujilta tuli toivomusta, että järjestetään myös jatkossa vastaavia.  

• Yhteislähtö ilmastolakkoon 13.3. peruutettiin. 
• Sunnuntaibrunssi Alinassa 15.3. peruutettiin. 

 
11.2. Tulevat tapahtumat 

• Myös Konstruktion vuosijuhlat 21.3. päätettiin peruuttaa vallitsevan 
koronavirustilanteen takia. Suunnitellaan vielä, järjestetäänkö vuosijuhlat 
myöhemmin syksyllä. 

• HVK-sitsit 28.3. peruutettiin. 
• Hengailu Socius ry:n kanssa 2.4. peruutettiin. 
• Tapahtumaturvallisuuskoulutus 26.3. todennäköisesti myös peruutettu 

muiden HYY:n tapahtumien ohella. 
• Viestitään jäsenistölle, että loppukevään tapahtumat on peruutettu. 

Hesarin approt on siirretty syksylle ja samat liput käyvät myös silloin 
approille. 

• Pääsykoebileiden järjestäminen kesäkuussa on vielä epävarmaa. 
 

12. Fuksiasiat 
Tuutorivalinnat on tehty ja tuutoreiksi valituille on ilmoitettu. 
 
13. KV 
Ei kokoukseen tuotavaa. 
 
 



14. Kulttuuri 
Median ja Konstruktion yhteislähtö Ilmasilta-teatteriesitykseen peruutettiin. 
 
15. Urheilu 
Yhteislähtöä Megazoneen ei toteuteta. Yhteislenkit jätetään tekemättä. MuPon pelit ovat 
tauolla ainakin maaliskuun loppuun asti. 
 
16. Tilat 
Alina-vuoroa toivottu 25.9. ja 2.10. päiville.  
 
17. Suhdeasiat  
Vuosijuhlien sponsoreille on ilmoitettu, että juhlat on peruttu. Juan selvittää YKA:lta, että 
paljon saadaan järjestötukea. 
 
18. Sosiaalinen media 
Koronaviruksen myötä selkeä viestintä tapahtumista ja niiden peruutuksista. Tiedotetaan 
kaikissa kanavissa peruuntumisista. 
 
19. Muut esille tulevat asiat 
Kannunvalajat järjestävät syksyllä fuksisitsit, jonne mennään nakkeilemaan.  
 
20. Posti 
 
Ei kokoukseen tuotavaa. 
 
21. Seuraavan kokouksen ajankohta  
 
Kokoustetaan alustavasti 9.4.2020. 
 
22. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40. 


