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Johdanto 

Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden opiskelijajärjestö Konstruktio ry (tästä eteenpäin        

Konstruktio) aloitti tammikuussa 2020 kolmannen kokonaisen järjestövuotensa.       

Aikaisempien vuosien tavoitteena on ollut Konstruktion paikan vakiinnuttaminen ja toiminnan          

kehittäminen eteenpäin valtiotieteellisen tiedekunnan järjestökentällä. Vuonna 2019       

Konstruktion päätavoitteena oli edunvalvonnan lisääminen, jota mukaillen tänäkin vuonna         

hallituksessa on kaksi opintovastaavaa.  

 

Vuonna 2020 Konstruktion päätavoitteita ovat toimintakulttuurin ylläpitäminen, näkyvyyden        

lisääminen sekä sosiaalitieteiden opiskelijoiden välisen yhteisöllisyyden vahvistaminen.  

 

Konstruktio perustettiin vuonna 2017 koulutusuudistuksen myötä syntyneen sosiaalitieteiden        

kandiohjelman opiskelijoita varten. Suurin osa syksyllä 2018 aloittaneista opiskelijoista         

vahvistaa opintosuuntansa helmikuussa 2020. Konstruktion yhteisö kasvaa vuosittain noin         

100 uudella opinto-ohjelman opiskelijalla. Keväällä 2020 pääsykoeuudistuksen myötä        

sosiaalitieteisiin haetaan kahdella eri haulla, sosiaalityön opintosuunnan eriydyttyä. Tästä         

huolimatta haluamme korostaa sosiaalitieteiden kandiohjelman keskinäistä yhteisöllisyyttä,       

ovathan perusopinnot kaikille samat. 

 

Vuoden 2020 hallituksen jäsenistä (12 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä) kaikki ovat            

ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Hallituksen rinnalla toimii myös kolme virkailijaa. Kuten          

aikaisempina vuosinakin, tapahtumia järjestetään ensisijaisesti sosiaalitieteiden      

kandiohjelman opiskelijoille, minkä takia pidämme hyödyllisenä, että hallitus koostuu         



kyseisen koulutusohjelman opiskelijoista. Tästä huolimatta pyrimme kiinnittämään huomiota        

myös toiminnan jatkuvuuteen esimerkiksi pitämällä hyvät yhteydet aikaisemman vuoden         

hallitukseen ja ottamalla huomioon muidenkin vuosikurssien opiskelijat.  

 

Konstruktiolla on sosiaalitieteiden opiskelijajärjestönä vahvat siteet myös muihin Helsingin         

yliopiston sosiaalitieteellisiin opiskelijajärjestöihin: Kontakti ry:n, Stigma ry:n, Stydi ry:n sekä          

Status ry:n. Näiden viiden järjestön yhteistoimintaa edistää keskusteluyhteys sekä         

tiedotusalusta, joka tavoittaa Konstruktion jäsenet. Sosiaalitieteellisten opiskelijajärjestöjen       

puheenjohtajat sekä varapuheenjohtajat pitävät yhteyttä keskenään koskien niin opinto- ja          

työelämäasioita kuin myös yhteisiä tapahtumia. Koemme järjestöjen välisen yhteistyön         

erityisen tärkeäksi, sillä koulutusohjelman opiskelijat valitsevat opintosuuntansa toisen        

vuoden keväällä, jolloin nämä järjestöt tulevat heille ajankohtaisiksi. Konstruktio edistää          

tänäkin vuonna yhteistyötä ja sen avulla tiedonsaantia sosiologian, yhteiskuntapolitiikan,         

sosiaalityön sekä sosiaalipsykologian opintosuunnista. 

 

Koulutusohjelman uudistuksen jälkeen valtiotieteelliselle järjestökentälle perustettiin      

Konstruktion lisäksi muitakin uusia järjestöjä. Politiikan ja viestinnän opiskelijajärjestö Valta          

ry sekä yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijajärjestö Kumous ry ovat Konstruktion tavoin          

suunnattuja kandiohjelmien opiskelijoille, minkä takia olemme nähneet yhteistyön ja         

keskusteluyhteyden hyödylliseksi näiden järjestöjen kanssa. Näemme tämän yhteistyön        

olevan keino valtiotieteellisen tiedekunnan eli valtsikan opiskelijoiden yhteishengen        

parantamiseen entisestään, esimerkiksi yhteisiä tapahtumia järjestämällä. 

 

Lisäksi ylläpidämme keskusteluyhteyttä valtiotieteellisen tiedekunnan kansainvälisen      

opiskelijajärjestön CISSI ry:n kanssa sekä valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö        

Kannunvalajat ry:n kanssa. Konstruktio noudattaa tapahtumissaan Kannunvalajien       

turvallisemman tilan periaatteita, jotka näkyvät tapahtumissa esimerkiksi turvallisuushenkilön        

nimeämisenä. Tämän lisäksi pyrimme seuraamaan valtiotieteellisen tiedekunnan       

opiskelijajärjestöjen yhteistyönä syntynyttä Valtsikan yhdenvertaisuussuunnitelmaa. 

 

Valitettavasti kaikki tapahtumamme eivät ole esteettömiä. Tilojen esteettömyyden        

ilmoitamme aina tapahtumakuvauksissa, ja tapahtuman ollessa esteellinen, ilmoitamme        

myös millä tavoin. Isompia tapahtumia, kuten sitsejä ja vuosijuhlia varten kartoitamme           

kuitenkin ensisijaisesti esteettömiä tiloja. Vuonna 2020 vuosijuhlamme järjestetään        

esteettömässä tilassa. 



 

Konstruktio jakaa tutoreiden kanssa vastuun syksyllä aloittavien uusien opiskelijoiden         

integroitumisesta yliopistoyhteisöön. Konstruktio on sosiaalitieteiden kandiohjelman      

opiskelijajärjestönä ensisijainen järjestö, johon liittyä. Sujuva yhteistyö tutoreiden kanssa on          

tärkeää, sillä heidän kauttaan saamme tietoa esimerkiksi fuksien edunvalvontaan liittyvissä          

asioissa. Haluamme yhdessä tutoreiden kanssa luoda ja ylläpitää yhteisöllisyyttä         

sosiaalitieteiden ohjelmassa. 

 

Toiminnan raamit 

Konstruktio ry:n hallitus pyrkii kokoustamaan kerran kuussa, tarpeen mukaan useammin.          

Hallituksen kokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia ja niistä ilmoitetaan sähköpostilistalla          

vähintään kolmea päivää aikaisemmin. Kokoukset pidetään ensisijaisesti Kannunvalajat ry:n         

tiloissa Uudella ylioppilastalolla. Sääntömääräisessä kevätkokouksessa tarkastetaan      

edellisen vuoden toiminta sekä nykyisen hallituksen toimintasuunnitelma, ja        

syyskokouksessa valitaan uusi hallitus seuraavalle vuodelle. Näistä vuosikokouksista        

ilmoitetaan jäsenistölle vähintään 7 päivää ennen kokousta. 

 

Konstruktion hallitus saa vertaistukea HYY:ltä, valtiotieteellisen tiedekunnan       

tiedekuntajärjestö Kannunvalajat ry:ltä sekä tiedekunnan muilta aine- ja opiskelijajärjestöiltä.         

Varsinkin muihin sosiaalitieteiden järjestöihin ollaan aktiivisesti yhteydessä. Hallitus        

osallistuu HYY:n järjestämiin seminaareihin ja koulutuksiin ahkerasti, sekä puheenjohtajat         

Kannunvalajien tarjoamiin puheenjohtajistoseminaareihin. Hallituksen jäsenet osallistuvat      

Kannunvalajien ylläpitämiin toimikuntiin omien vastuualueidensa osalta. HYY:n toimintaan        

osallistumme tänä vuonna myös Avajaiskarnevaalien osalta. 

 

Hallituksen perehdytys oli tänä vuonna erityisen tärkeää, sillä aikaisemmasta hallituksesta ei           

jatkanut jäseniä toiminnassa. Marraskuun lopulla järjestettiin perehdytysilta Kuppalassa,        

jossa paikalla oli enemmistö sekä väistyvän että tulevan hallituksen jäsenistä. Muutamat           

toimijat näkivät vanhojen aktiivien kanssa kahden kesken perehdytystapaamisissa. Tämän         

lisäksi olemme olleet yhteydessä vanhan hallituksen jäseniin, jos lisäkysymyksiä omasta          

vastuualueesta on noussut esiin. Edellisen hallituksen tapaan teemme seuraavalle         

hallitukselle kattavat pestitestamentit ja huolehdimme, että dokumentit toimitetaan ajoissa         

sujuvan vaihdoksen aikaansaamiseksi. 



 

Hallituksen jaksaminen on tärkeä osa järjestötoimintaa. Kartoitamme aktiivisesti kunkin         

hallituslaisen jaksamista ja työmäärää, sekä annamme kiitosta tehdystä työstä.         

Virkistäydymme keväällä ja syksyllä koko hallituksen kanssa yhteishengen, hyvinvoinnin ja          

motivaation takaamiseksi. Pyrimme luomaan hallitukseen avointa keskusteluilmapiiriä.       

Hallituksen keskustelukanavat pidämme kiinni yöaikaan, ja toimijoiden jaksamisesta        

kerätään palautetta henkilökohtaisilla keskusteluilla. 

 

Tänä vuonna haluamme myös osallistaa jäsenistöä toiminnan suunnitteluun. Tätä         

toteutamme nostamalla aikaisempaa näkyvämmin esiin palautelomaketta, niin nettisivuilla        

kuin sosiaalisessa mediassa. Pyrimme myös kartoittamaan jäsenten mielipiteitä ja         

ehdotuksia, esimerkiksi Instagram-kyselyjen avulla. 

 

Fuksi- ja tutortoiminta 

Konstruktion yksi tärkeimmistä tehtävistä on fuksi- ja tutortoiminta lukuvuoden alettua.          

Konstruktio tekee yhteistyötä valtiotieteellisen tiedekunnan tuutoreiden ja Kannunvalajat ry:n         

fuksikapteenin kanssa. Uusien fuksien integroiminen “valtsikayhteisöön” on meille tärkeää,         

joten osallistumme tiiviisti tutortoimintaan. Ylläpidämme myös vuoropuhelua vanhojen        

opiskelijajärjestöjen kanssa, jotta uudet opiskelijat saavat tietoa sosiaalitieteiden eri         

opintosuuntauksista.  

 

Pidämme yhdenvertaisuutta tärkeänä. Tavoitteena on luoda hyvää yhteishenkeä ja ottaa          

kaikki huomioon, jotta myös ujoimmatkin henkilöt saadaan mukaan toimintaan. Etenkin          

orientaatioviikolla ja fuksitapahtumissa kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että kaikki on          

huomioitu tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämän mahdollistaa muun muassa         

monipuoliset tapahtumat. Pyrimme luomaan ilmapiirin, jossa kaikki uskaltavat osallistua ja          

tulla mukaan toimintaan matalalla kynnyksellä. 

 

Hallituksen tutor- ja fuksivastaavat toimivat linkkeinä niin hallituksen ja uusien opiskelijoiden           

kuin hallituksen ja tutoreidenkin välillä. Tuutorointi tapahtuu pareittain. Nimilistan saatua          

jaamme uudet oppilaat pieniin ryhmiin, minkä jälkeen tutortoiminta aloitetaan tutoreiden          

yhteydenotolla oman ryhmänsä jäseniin. Kandi- ja maisteriopiskelijat jaetaan eri ryhmiin,          

mutta tapahtumamme ovat suunnattuja kaikille. 

 



Syksyn orientaatioviikon ja opintojen alun tapahtumat ovat merkittävä osa yhteishengen          

luomista, ja edistävät uusien opiskelijoiden integroitumista opiskelijayhteisöön.       

Orientaatioviikolla Konstruktion järjestämiä tapahtumia ovat ainakin fuksien ensitapaaminen,        

olympialaiset sekä perinteeksi muodostunut Noppasafari. Konstruktio järjestää yhdessä        

tutoreiden kanssa syksyn aikana myös fuksisitsit, fuksiaiset sekä fuksimökin. Pyrimme          

järjestämään orientaatioviikon aikana myös Saunaa & Sosiaalitieteitä -tapahtuman yhdessä         

sosiaalitieteiden ainejärjestöjen kanssa, sekä vierailun YKA:n toimistolle. Suurempien        

tapahtumien lisäksi haluamme korostaa tutoreiden itse järjestämää rentoa ja matalan          

kynnyksen toimintaa.  

 

Tavoitteenamme on fuksien ja tutorien välinen yhteydenpito syksyn 2020 ajan. Pidämme           

loppuvuodesta kiitos-illan tutoreille. 

 

Juhlat ja virkistys 

Konstruktio järjestää kevät- ja syyslukukaudella tapahtumia, joiden ensisijainen kohdeyleisö         

on sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijat. Vuonna 2020 haluamme huomioida        

opiskelijoiden erilaiset tarpeet tapahtumia järjestäessä, panostamalla monipuolisuuteen ja        

mielekkyyteen, sekä tapahtumien tavoitettavuuteen, esimerkiksi taloudellisesta tilanteesta       

riippumatta. Myös täysin alkoholittomia tapahtumia tullaan järjestämään. Pyrimme        

ilmoittamaan tapahtumistamme mahdollisimman aikaisin, vähintään kolme viikkoa ennen        

tapahtumaa. Mainostamme tapahtumia sosiaalisessa mediassa sekä Konstruktion       

sähköpostilistalla. Tapahtumakuvaukset kirjoitamme aina myös englanniksi,      

mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi. 

 

Kevätlukukauden tapahtumia 

 

Kevätlukukauden tapahtumat alkavat helmikuussa Kuppalahengailulla, joka on rento,        

alkoholiton, matalan kynnyksen tapahtuma. Maaliskuussa järjestämme viime vuoden tavoin         

yhdessä Valta ry:n ja Kumous ry:n kanssa brunssin Alina-salissa, joka on myöskin            

alkoholiton tapahtuma. Maaliskuu huipentuu 21.3. järjestettäviin kolmansiin vuosijuhliin        

Suomenlinnan Pirunkirkon juhlasalissa. Seuraavana päivänä järjestämme Kuppalassa       

silliaamupalan. Huhtikuussa järjestämme yhteislähdön Hesarin approille, jonne on hankittu         

30 lippua. Huhtikuussa järjestämme mahdollisuuksien mukaan sitsit. Vappuaattona        

Konstruktio järjestää yhteistyössä muiden sosiaalitieteiden ainejärjestöjen kanssa       



vappupiknikin. Toukokuussa järjestämme kesänaloitusbileet Kuppalassa, ja mahdollisesti       

seuraavana päivänä myös Euroviisukatsomon. Lukuvuoden viimeinen tapahtuma on        

Kuppalassa järjestettävät pääsykoebileet sosiaalitieteisiin hakeville. Tapahtumassa      

pääsykokeen tehneet saavat esimerkiksi jakaa tuntemuksiaan pääsykokeesta ja keskustella         

nykyisten sosiaalitieteiden opiskelijoiden kanssa. 

 

Syyslukukauden tapahtumia 

 

Suurinta osaa syksyn tapahtumista suunnitellaan Konstruktion ja tuutorien välisessä         

yhteistyössä tarkemmin tutortoiminnan alkaessa. Syyslukukauden fuksitapahtumia on       

lueteltu toimintasuunnitelman Fuksi- ja tutortoiminta-osiossa. Niiden lisäksi järjestämme        

aiempien vuosien suosikin, ensimmäisen opintotuen bileet. Loppuvuodesta järjestämme        

fuksitapahtumien lisäksi myös mahdollisesti muiden kandiohjelmien järjestöjen kanssa        

haalaribileet. Lukuvuosi huipentuu pikkujouluihin, jotka järjestämme sosiaalitieteiden       

ainejärjestöjen kanssa. 

 

Kansainvälisyys 

Konstruktio panostaa vuonna 2020 kansainvälisyyteen muun muassa tarjoamalla suuren         

osan viestinnästämme vähintään kahdella kielellä. Tapahtumat ja viikkokirjeet pyritään kaikki          

kääntämään vähintään englanniksi. Konstruktio pyrkii myös kääntämään tärkeimmät        

tapahtumansa ja uutisensa ruotsiksi yhdenvertaisuussuunnitelmaa noudattaen. Käännämme       

myös Konstruktion ongelmatietolomakkeen ruotsin kielelle vuoden aikana. 

 

Yhteistyö valtiotieteellisen tiedekunnan kansainvälisten opiskelijoiden ainejärjestö CISSI ry:n        

kanssa jatkuu. Haluamme panostaa CISSI:n tapahtumien mainostamiseen Konstruktion        

kanavilla, ja pyydämme CISSI:ä mainostamaan omiamme. Kansainvälisten opiskelijoiden        

mukaan ottaminen Konstruktion tapahtumiin on meille tärkeää ja haluamme korostaa          

kontaktien luomista kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.  

 

Panostamme erityisesti myös tapahtumiemme markkinointiin, siten että myös kansainväliset         

opiskelijat ovat tietoisia niistä. Suurin osa tapahtumistamme ovat avoimia kaikille, joten           

pyrimme mahdollistamaan osallistumisen matalan kynnyksellä. Konstruktio pyrkii myös        

juontamaan tapahtumansa englannin kielellä, jos sille on tarvetta. Esimerkiksi sitseillä          



pyrimme toimimaan, niin että kansainväliset opiskelijat pystyisivät osallistumaan        

sitsaamiseen mahdollisimman hyvin.  

 

Kulttuuri 

Vuonna 2020 Konstruktion kulttuurivastaavat keskittyvät tarjoamaan opiskelijoille       

vaihtoehtoista toimintaa opiskelujen ja isojen tapahtumien ohelle. Tapahtumia on suunniteltu          

järjestettävän noin kerran kuussa. Järjestämme yhteislähtöjä muun muassa teatteriin,         

elokuviin ja taidenäyttelyihin. Konstruktion kulttuurivuosi alkoi tammikuussa yhteislähdöllä        

DocPoint-elokuvafestivaaleille. Helmikuussa järjestämme yhteislähdön Valtsikan Speksin      

näytökseen ”Kuka tahansa meistä”. Ennen kesää on suunnitteilla vielä kaksi teatteriesitystä           

Willensaunassa, sekä Q-teatterissa. Syksyllä järjestämme mahdollisesti myös oman        

kulttuuritapahtuman, esimerkiksi elokuviin tai musiikkiin liittyen. 

 

Pyrimme tekemään kulttuuritapahtumistamme helposti lähestyttäviä, sekä kohtuuhintaisia.       

Kiinnitämme myös huomiota tilojen esteettömyyteen sekä siihen, että kansainvälisetkin         

opiskelijat voivat osallistua tapahtumiimme. 

 

Opintoasiat 

Konstruktion opintovastaavat tulevat keskittymään vuonna 2020 sosiaalitieteiden       

opiskelijoiden edunvalvontaan. Opintovastaavien tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen        

apua erityisesti sosiaalitieteiden kandiopiskelijoille. Opintovastaavien yhteystiedot löytyvät       

muun muassa Konstruktio ry:n verkkosivuilta sekä Facebookista. Opintovastaavien        

yhteystiedot välitetään myös vuoden 2020 fukseille orientaatioviikon yhteydessä.        

Tiedottaminen opintoihin liittyvistä asioista tapahtuu ensisijaisesti sosiaalisessa mediassa        

sekä Konstruktio ry:n sähköpostilistalla.  

 

Opintovastaavat tarkkailevat aktiivisesti kurssien kuvauksia sekä suorittamisvaatimuksia,       

jotta mahdolliset ongelmakohdat ja/tai päällekkäisyydet esimerkiksi tenttien ja pakollisten         

kurssien kohdalla tulevat huomioiduksi ajoissa. Lisäksi tarkoituksenamme on ottaa käyttöön          

E-lomake, jonka kautta opiskelijat voivat olla matalalla kynnyksellä yhteydessä         

opintoiasioihin liittyen. Mahdollisissa ongelmatilanteissa opintovastaavat vievät asian       

tarvittaessa käsiteltäväksi eteenpäin siitä vastaavalle taholle. 

 



Kumpikin opintovastaavista osallistuu aktiivisesti oppiainekokouksiin sekä HYY:n       

koulutuksiin. Opintovastaavat tekevät tiivistä yhteistyötä muiden valtiotieteellisen       

tiedekunnan sekä sosiaalitieteiden pääaineiden ainejärjestöjen opintovastaavien kanssa.       

Yhteistyö toteutetaan erilaisten Facebook-ryhmien sekä tapaamisten välityksellä.       

Opintovastaavat tekevät yhteistyötä myös yliopiston opettajien ja hallinnon kanssa.  

 

Vuonna 2019 ensimmäisen kerran järjestetyt Sosiaalitieteiden karnevaalit on tavoitteena         

järjestää myös syksyllä 2020. Tapahtumassa opiskelijat pääsevät tutustumaan esimerkiksi         

sosiaalitieteideiden ainejärjestön henkilökuntaan sekä tutustumaan heidän tutkimuksiinsa. 

 

Talous 

Konstruktion talous pyritään pitämään pääpiirteittäin samanlaisena kuin edellisenä vuonna.         

Toiminnan tulojen osalta tapahtumista kerättävät osallistumismaksut ja HYY:n avustukset         

ovat keskeisiä. Saamme tuloja kuitenkin myös haalarimerkkien ja laulukirjojen myynnin          

kautta. Tänä vuonna pyrimme suunnittelemaan uuden haalarimerkin Konstruktiolle ja liittää          

sen myymisen osaksi eri tapahtumia.  

 

Suurimmat menot tulevat olemaan vuosijuhlat, sitsit sekä fuksitoiminta. Ennen vuosijuhlia          

pyrimme myymään vanhoja haalarimerkkejämme eri tapahtumissa kerätäksemme lisätuloja.        

Kevään sitsit on perinteisesti järjestetty ennen vuosijuhlia, mutta tänä vuonna näin ei            

valitettavasti ole. Syksyllä suurimmat menot koostuvat fukseille järjestettävistä tapahtumista,         

kuten sitseistä ja fuksimökistä. Konstruktion jalkapallojoukkue FC Muurisen Potku on          

keskeinen osa urheilutoimintaa. Sen kausimaksujen maksaminen vie suurimman osan         

urheilubudjetista. Kulttuuritapahtumille on varattu oma budjettinsa. 

 

Konstruktion lehden Diskurssin osalta suunnitelmana on siirtää se kokonaan digitaaliseksi,          

joten sen osalta menoja ja tuottoja ei pystytä vielä tarkemmin arvioimaan.  

 

Konstruktion tavoite vuonna 2020 on pysyä nollatuloksisena. Pääsääntöisesti Konstruktion         

tulot järjestetyistä tapahtumista pysyvät yhtä suurina kuin menot. 

 

 



Tiedotus ja viestintä 

Vuonna 2020 Konstruktion hallitus asettaa tavoitteekseen yhä useamman ihmisen         

tavoittamisen sähköpostin, verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta. Tavoitteena on         

jatkaa vanhoilla hyväksi havaituilla kanavilla, etenkin Instagramissa ja Facebookissa,         

panostaen laajaan näkyvyyteen. Olemme todenneet Instagramin olevan helposti        

lähestyttävä väylä tapahtumien markkinoinnissa. Konstruktio mainostaa siellä tapahtumia,        

sekä jakaa muita jäseniä kiinnostavia tiedotteita aktiivisesti. Lisäksi teemme alkuvuoden          

aikana Instagramiin esittelyt hallituslaisista. 

 

Hallitus käyttää olennaisena tiedotuksen väylänä perinteistä sähköpostilistaa. Tavoitteena on         

markkinoida sähköpostilistaa uusille sekä vanhoille opiskelijoille muiden väylien, kuten         

Instagramin ja Facebookin kautta. Hallitus tiedottaa kaikista tapahtumistaan myös         

sähköpostilistalle, jotta opiskelijat, jotka eivät seuraa sosiaalisen median kanavia, saavat          

ajankohtaista tietoa Konstruktion toiminnasta ja tulevista tapahtumista. Sähköpostilistalla        

julkaistaan viikottain tiedote, johon koostetaan tulevia tapahtumia sekä ajankohtaista tietoa          

valtsikassa tapahtuvasta toiminnasta sekä suomen että englannin kielellä. Konstruktion         

tavoitteena on panostaa viikkokirjeen yleisilmeeseen, mielekkyyteen sekä tavoitettavuuteen. 

 

Konstruktion hallitus panostaa verkkosivujen yleisilmeeseen, sekä päivittää verkkosivuja        

säännöllisesti. Verkkosivuista on tarkoitus tehdä väylä, josta löytyy ajankohtaista tietoa          

järjestön toiminnasta, sekä tulevista tapahtumista. Nettisivuilla esitellään hallituksen jäsenet,         

jäsenten yhteystiedot ja vastuualueet. Hallituksen pöytäkirjat julkaistaan Konstruktion        

nettisivuilla, samoin kuin sähköpostilistalla. Sähköpostilistalle lähetetään myös avoin        

kokouskutsu ja esityslista. Vuonna 2020 Konstruktio kiinnittää erityistä huomiota aktiiviseen          

ja näkyvään tiedottamiseen. 

 

Tilat 

Tänäkin vuonna Konstruktio käyttää tapahtumien järjestämisessä Kannunvalajien Kuppalaa,        

Uuden Ylioppilastalon Kannuklusteria, Alina-salia sekä mahdollisesti muita vuokrattavia        

tiloja, kuten Käärmeenpesää ja Kattosauna Sivistystä. Vuosijuhlat järjestetään Pirunkirkon         

juhlasalissa, Suomenlinnassa. 

 

Hallituksen jäsenistä kuudella on kulkulupa ja koulutus Kannuklusterin kokoustiloihin,         

Alina-salin tilakoulutuksen kävi saman verran. Kuppalan tilakoulutuksen on käynyt suurin          



osa hallituksesta, niin että jokaisessa tapahtumassa on joku tilakoulutuksen käynyt.          

Tapahtumissamme sitoudumme noudattamaan Kannunvalajien turvallisemman tilan      

periaatteita. 

 

Konstruktio sitoutuu käyttämään tiloja niitä koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.          

Tilojen säännöt on jaettu kaikkien saataville. Huolehdimme, että tiloja käytetään          

kunnioittaen, ja pidämme huolta tilojen siisteydestä. Varmistamme myös, että tapahtumiin          

osallistuvat henkilöt noudattavat tilojen sääntöjä. 

 

Työelämä ja yrityssuhteet 

Konstruktio jatkaa yhteistyötä muiden sosiaalitieteiden ainejärjestöjen kanssa luomalla        

hallituskautensa aikana mahdollisimman kattavaa kuvaa alan työelämän toimijoista ja         

työnantajista. Työelämävastaavat ovat jo luoneet alustavia kontakteja mahdollisiin kohteisiin,         

joihin järjestää työelämäekskursioita. Lisäksi työelämävastaavat ovat verkostoituneet muiden        

ainejärjestöjen sekä esimerkiksi Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen ja SYY-Helsingin       

kanssa. Kommunikoimme valtiotieteellisen tiedekunnan muiden opiskelija- ja ainejärjestöjen        

kanssa erilaisilla foorumeilla, joiden avulla pyrimme varmistamaan sen, että järjestöt eivät           

järjestä päällekkäisiä työelämätapahtumia. 

 

Alkuvuodesta teimme kyselyn kartoittaaksemme jäsenten toiveita eri ekskursiokohteista.        

Työelämäekskursioiden toiveina olivat muun muassa erilaiset ministeriöt, virastot ja järjestöt.          

Ensimmäinen työelämäekskursio pidetään huhtikuun alussa.  

 

Yrityssuhteissa Konstruktio pyrkii keskittymään sellaisiin yrityksiin, joiden toiminta on linjassa          

järjestön arvojen kanssa. Ympäristöystävällisyys on meille tärkeä arvo, joten haemme          

sponsoreiksi esimerkiksi kasviproteiinien tuottajia. Haemme myös järjestötukea       

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:ltä (YKA) vuosijuhlia varten. Vuosijuhlia varten        

tiedustelemme myös muita yrityssponsoreita. 

 

 

 

Urheilu 



Konstruktio pyrkii urheilun saralla lisäämään taloudellista esteettömyyttä ja kaiken tasoisia          

liikkujia kunnioittavia tapahtumia. Haluamme auttaa jäseniämme löytämään liikunnasta iloa         

ja jaksamista opiskelun vastapainoksi, ja haluamme myös lisätä ulkona toteutettavia          

liikuntatapahtumia. Olemme pyrkineet ideoimaan matalan kynnyksen tapahtumia ja        

suunnitelmia. 

 

Keväälle olemme suunnitelleet seinäkiipeilyä, lasersotaa ja keväistä vaellusretkeä        

Nuuksioon. Konstruktion uutena tulokkaana toivomme aloittaa rennot yhteislenkit Helsingin         

kantakaupungin alueella.  

 

Konstruktio ylläpitää FC Muurisen Potkua, eli tuttavallisemmin MuPoa, perinteiseen malliin ja           

mainostaa sitä eri tapahtumissa uusille ja vanhoille opiskelijoille. FC Muurisen Potku on            

perinteisesti osallistunut Unisportin kevät- ja syyskaudelle. Lisäksi joukkue osallistuu talvella          

Unisportin futsal-sarjaan. 

 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

Konstruktio sitoutuu noudattamaan Kannunvalajien turvallisemman tilan periaatteita, sekä        

Valtsikan uutta yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tämän lisäksi olemme osallistuneet HYY:n        

yhdenvertaisuuskoulutukseen alkuvuonna. Konstruktion kaikkiin tapahtumiin valitaan      

vähintään yksi vastuuhenkilö, joka on selkeästi ilmoitettu sekä tapahtumakuvauksessa, että          

tapahtuman alussa. Vastuuhenkilö on tavoitettavissa koko tapahtuman ajan mahdollisissa         

ongelmatilanteissa, ja pitää päällään joko huomioliiviä tai nauhaa.  

 

Yhdenvertaisuusvastaava on helposti saavutettavissa niin tapahtumissa kuin niiden        

ulkopuolellakin. Konstruktiolla on käytössä ongelmatilannelomake, johon      

häirintäyhdyshenkilöllä on oikeudet, tarpeen vaatiessa myös puheenjohtajalla. Huolehdimme        

lomakkeen helposta saatavuudesta ja jaamme lomaketta etenkin tapahtumien jälkeen.         

Tarkistamme lomaketta aktiivisesti. 

 

Tapahtumissa otetaan huomioon myös esteettömyys, ja hallitus pyrkii mahdollisuuksien         

mukaan järjestämään tapahtumansa esteettömissä tiloissa. Tänä vuonna vuosijuhlamme        

järjestetään tilassa, joka on tarvittaessa esteetön. 

 

Konstruktio on poliittisesti sitoutumaton, eikä ketään jätetä ulkopuolelle poliittisten tai muiden           



arvokysymysten perusteella. Konstruktio sitoutuu avoimeen vuoropuheluun ja välttää        

poliittisesti arkaluontoisten laulujen laulamista sitseillä ja muissa tapahtumissa. Emme jaa          

sitsien istumapaikkoja sukupuolen mukaan ja emmekä järjestä arkaluontoisia teemabileitä. 

 

Jokaiseen tapahtumaan pyritään myös mahdollisuuksien mukaan järjestämään       

sukupuolineutraalit saniteettitilat.  

 

Ympäristö 

Konstruktio näkee ympäristökysymykset tärkeänä osana hallituksen toimintaa. Tavoitteena        

on huomioida ympäristöystävällisyys kaikessa tekemisessä sekä vaikuttaa yleisellä tasolla         

opiskelijoiden asenneilmapiiriin ottamalla kantaa ilmasto- ja ympäristökysymyksiin.  

 

Tapahtumien ruoka- ja juomatarjoilut pidämme vegaanisina ja pyrimme ottamaan huomioon          

myös niiden hiilijalanjäljen. Ympäristövastaavat tekevät töitä, jotta hävikkiä ei syntyisi ja           

ruuat olisi mitoitettu mahdollisimman tarkasti tapahtumien osallistujamäärän mukaisesti.        

Myös tapahtumissa kertyneiden roskien kierrätykseen kiinnitetään huomiota. 

 

Sitsejä tai muita tapahtumia järjestäessä pyrimme kierrättämään tai käyttämään uudelleen          

materiaaleja. Erilaisten teemabileiden yhteydessä tuomme esiin kierrättämisen tärkeyden,        

jotta opiskelijoille ei syntyisi tarvetta ostaa kertakäyttöistä rekvisiittaa. Kannustamme         

ottamaan tapahtumiin esimerkiksi omat mukit mukaan, jotta kertakäyttöisiä astioita ei          

tarvitsisi käyttää. Suosimme julkista liikennettä tai kävelyä tapahtumasta riippuen. 

 

Saavutamme sosiaalisen median kautta laajan joukon ihmisiä, joten meillä on mahdollisuus           

ottaa kantaa ympäristöasioihin ja edustaa kestävän kehityksen arvoja. 

 

Diskurssi-lehti 

Diskurssi on sosiaalitieteiden opiskelijajärjestön Konstruktio ry:n julkaisema, aiemmin neljä         

kertaa vuodessa ilmestynyt opiskelijalehti. Vuonna 2020 Diskurssin päätoimittajana toimii         

Arttu Jokinen. Diskurssi aloitti toimintansa vuonna 2017 sosiaalitieteiden vanhojen         

opiskelijajärjestölehtien yhdistyessä. 

 

Diskurssin lukijamäärien ollessa vähäisiä on konseptia päätetty tänä vuonna muuttaa. Neljä           

kertaa vuodessa ilmestyvän printtilehden sijaan keskitytään digitaaliseen sisältöön ja         



sosiaalisen median kanavissa viestittämiseen. Uusi konsepti istuu paremmin digitaaliseen         

aikaan ja lisäksi printtilehtien vähentäminen vähentää ympäristökuormitusta, mikä on         

Diskurssin ja Konstruktion toiminnan perustavoitteita. Koska fyysinen lehti on kuitenkin          

tärkeä osa Diskurssia, on tarkoituksena julkaista yksi printtinumero syksyllä 2020. Lehden           

pääteema on vielä toistaiseksi avoin, mutta haluamme tehdä numerosta tekijöidensä          

näköisen. Päämääränä on tarjota sosiaalitieteiden opiskelijoille matalan kynnyksen keino         

saada kirjoittamiaan juttuja julkaistuksi ja tarjota näin arvokasta kokemusta ja          

mahdollisuuksia oppia lisää. Diskurssiin saavat kirjoittaa kaikki sosiaalitieteiden opiskelijat.         

Edellisten vuosien malliin Diskurssissa on tarkoituksena julkaista Valtiotieteellisen        

tiedekunnan alumnien, tutkijoiden ja opettajien kirjoituksia, sekä julkaista kandipalstaa, jolla          

opiskelijoiden on mahdollista esitellä valmistuneita kandidaatintutkielmiaan. Lehti       

suunnitellaan yhdessä kirjoittajien kanssa kaikille sosiaalitieteiden opiskelijoille avoimessa        

toimituskokouksessa, josta tiedotetaan Diskurssin Facebook-sivulla ja Diskurssin toimituksen        

Facebook-ryhmässä. 

 

Painetun lehden lisäksi Diskurssi julkaistaan Issuu-alustalla. Tämän lisäksi Diskurssilla on          

internetsivut, jossa julkaistaan valittuja juttuja paperilehdestä ja muita juttuja. Pohdinnassa          

on myös ollut paperijulkaisun ohella esimerkiksi podcast-julkaisuja tai lehden numeroa          

useammin päivitettäviä blogijulkaisuja. Painettuja lehtiä tulee olemaan saatavilla muun         

muassa erilaisissa opiskelijatapahtumissa, opiskelijoiden taukotila Synnärissä (Unioninkatu       

35) ja Kaisa-talon aulassa. 

 


