
Pöytäkirja 2/2020 
Konstruktio ry 
Hallituksen kokous 2/2020 
Aika: 9.2.2021 
Paikka: Microsoft Teams 
 
Paikalla:  
 
Jonna Härmä (kokouksen puheenjohtaja) 
Iida Ilmola (kokouksen sihteeri)  
Katja Vironen 
Lotta Outinen 
Emmiina Kulmala 
Venla Jusslin  
Inka Sarikka 
Semra Sharik 
Stella Sjögren 
Noora Tirkkonen 
Julia Aro 
 
 
1. Kokouksen avaaminen  
Kokous avattiin klo 18:08 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Konstruktio ry 
 

 

5.1 Sääntömuutos  

 

Ehdotetaan, että seuraavia sääntöjä muutetaan:  

 

Vanha sääntö:  

 

5§ Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä 

tiedekunnassa sosiaalitieteitä opiskelevat henkilöt. Muuta kuin sosiaalitieteitä 

Helsingin yliopistossa opiskelevat voivat hakea halutessaan yhdistyksen jäseniksi. 



Myös yliopiston henkilökunta ja jatko-opiskelijat voivat hakea jäsenyyttä. 

Hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.  

 

Kun jäsen on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon Helsingin yliopistossa, saa 

hän olla yhdistyksen jäsen vain kuluvan kalenterivuoden loppuun, ellei hän erikseen 

ilmoita hallitukselle halustaan jatkaa jäsenyyttä tämän jälkeen. Muiden kuin 

perustutkinto-opiskelijoiden jäsenyys on voimassa toistaiseksi. Lisäksi yhdistys voi 

kutsua kunniajäseniä.  
  

Uusi sääntö:  

 

5§ Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä 

tiedekunnassa sosiaalitieteitä opiskelevat henkilöt. Muuta kuin sosiaalitieteitä 

Helsingin yliopistossa opiskelevat voivat hakea halutessaan yhdistyksen jäseniksi. 

Myös yliopiston henkilökunta ja jatko-opiskelijat voivat hakea jäsenyyttä. 

Hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Lisäksi yhdistys voi kutsua 

kunniajäseniä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa 

merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksestä erottaminen tapahtuu yhdistyslain 14§:ssä 

mainituin ehdoin.  

 

Lisäksi ehdotuksena haamujäsenten poistamiseksi ehdotetaan, että jäsenet poistetaan 

seitsemän vuoden kuluttua jäsenen opintojen alkamisen jälkeen jäsenrekisteristä tai 

sitä, että jäsenellä olisi itsellä velvollisuus purkaa jäsenyys hänen opintojensa 

päätyttyä.  

  

Vanha sääntö:  

 

10§ Yhdistys pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Yhdistyksen 

vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa ja vaalikokous syys-joulukuussa hallituksen 

määräämänä päivänä.  

  
Ehdotus uudeksi säännöksi:  

 

10§ Yhdistys pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Yhdistyksen 

vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa ja vaalikokous syys-joulukuussa hallituksen 

määräämänä päivänä. Hallituksen erikseen päättäessä, kokoukseen on mahdollista 

osallistua postitse taikka tietoliikenneyhteyden, tai muun teknisen apuvälineen avulla 

kokouksen aikana tai ennen kokousta.  

  



Uusista säännöistä tullaan lopullisesti päättämään vuosikokouksessa.  
  

5.2 Konstruktion laulu  
 
Valtsikan laulukirjatoimikunta on antanut mahdollisuuden muuttaa Konstruktion 
laulua tulevaa painosta varten. Laulu pidetään kuitenkin samana.  

 
5.3 Virkailijahaku  
 
Virkailijahakua ei avata keväällä 2021. Sen sijaan pyritään osallistamaan Konstruktion 
jäsenistöä yksittäisten tapahtumien ja toimintojen järjestämiseen. Virkailijahaku 
voidaan tarpeen vaatiessa mahdollisesti syksyllä.  
 
5.4 Vuoden päätavoitteet 2021  
 
Valittiin vuoden 2021 päätavoitteiksi yhteisöllisyys, tunnistettava toimintakulttuuri ja 
yhdenvertaisuus.  
 
5.5 Kevätkokouksen järjestelyt  
 
Kevätkokous järjestetään 23.2 klo 18. Toivotaan, että jäsenet ja hallituslaiset 
osallistuvat etänä. Kokouksen fyysinen paikka on Kannu Klusteri.  
 

6. Talousasiat  
 

6.1 Diskurssin tilin lopettaminen  
 
Diskurssin tili lopetetaan ja rahat siirretään Konstruktion tilille. Diskurssin toimintaan 
budjetoidaan tietty summa ja taloudenhoitaja pitää huolta Diskurssin budjetin 
seurannasta yhdessä päätoimittajan kanssa. Päätoimittajalle annetaan 
tilinkäyttöoikeudet Konstruktion tiliin. 

 
7. Diskurssi-lehti   
 

7.1 Soskoronalooks-kilpailu on lähtenyt hyvin käyntiin.  
  
8. Yhdenvertaisuus   
 

8.1 Hallituslaisten olisi hyvä lukea Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 
yhdenvertaisuussuunnitelma.  

  
9. Ympäristö   
 

9.1 Ympäristövaliokunta järjestää ympäristövastaaville koulutuspäivän 23.2.  
   
10. Viestintä  
 

10.1 Nettisivujen päivittäminen  
 



Viestintätiimi käy läpi yhdistyksen internetsivut ja päivittää tiedot ajantasalle. 
   
11. Työelämä  
 

11.1 Konstruktion LinkedIn-tili on perustettu. Kevään aikana profiilissa tullaan 
julkaisemaan kesätyöilmoituksia.  

  
12. Suhdeasiat   
 

12.1 Laulukirjan sponsorit  
 
Laulukirjaa varten Konstruktion tarvitaan vähintään yksi sponsori. Päätettiin, että 
päävastuun sponsorihankinnan koordinoinnista ottaa Julia Aro.  

 
13. Opintoasiat   
 
Ei kokoukseen tuotavaa  
   
14. Tapahtumat  
 

14.1 Kevään tapahtumien suunnittelu  
 
15.2 klo 18 tullaan suunnittelemaan kevään tapahtumia niiden hallituslaisten kesken, 
joiden vastuulle kuuluu tavalla tai toisella tapahtumien järjestäminen. Tapahtuma on 
kuitenkin avoin kaikille hallituslaisille.  
 
14.2. Etävuosijuhlat  

 
Vuosijuhlat toteutetaan jollain tavalla etämahdollisuuksien mukaan. Vastuuhenkilöinä 
toimivat Katja, Stella ja Noora.  

 
  

15. Fuksi- ja tuutoriasiat   
 

14.1 Syksyn tuutorihaku päättyy 12.2.  
   
16. Kansainvälisyys   
 
Ei kokoukseen tuotavaa  
  
17. Kulttuuri   
 
Ei kokoukseen tuotavaa  
   
18. Urheilu   
 
Ei kokoukseen tuotavaa  
 
19. Tilat   
 



Ei kokoukseen tuotavaa  
  

20. Muut esille tulevat asiat 
 

19.1 Jonnaan ja Katjaan voi ottaa matalalla kynnyksellä  yhteyttä, jos on jotain omaan 
pestiin tai mitä tahansa muuhun liittyvää asiaa.    

   
21. Seuraavan kokouksen ajankohta   
 

20.1 Seuraava kokous järjestetään 9.3 klo 18.  
   
22. Kokouksen päättäminen  
 
Kokous päätettiin ajassa 19:43.  
 
 

 
 
 
 
_________________________________                                                           ________________________________ 
 
Puheenjohtajan allekirjoitus                                                            Sihteerin allekirjoitus 

Iida Ilmola


