
Esityslista 

Konstruktio ry vuosikokous 

23.2.2021 kello 18 

Mannerheimintie 5 A / Zoom -etäyhteys 

 

Paikalla:  
 
Jonna Härmä (kokouksen puheenjohtaja) 
Iida Ilmola (kokouksen sihteeri)  
Katja Vironen 
Lotta Outinen 
Emmiina Kulmala 
Kia Rantalainen 
Inka Sarikka 
Olivia Mulari 
Semra Sharik 
Stella Sjögren 
Noora Tirkkonen 
Julia Aro 
Eveliina Väkeväinen (poistui 18:09) 
Inkeri Saarenaho (poistui 18:21) 
 
Kokous avattiin klo 18:02.  

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jonna Härmä.  

2. Valitaan kokouksen sihteeri 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Iida Ilmola.  

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olivia Mulari ja Julia Aro. 

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 

Ääntenlaskijoiksi valittiin Emmiina Kulmala ja Inka Sarikka.  

5. Esitetään toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajien 
lausunto 



Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto esitettiin.  

6. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle 

Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2020  hallitukselle.  

Eveliina poistui klo 18:10  

7. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma 

Käsiteltiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin 
vuodelle 2021.  

8. Vahvistetaan talousarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus 

Talousarvio vahvistettiin ja jäsenmaksun suuruus määrättiin olemaan 0 euroa.  

9. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen 

Ehdotukset uusiksi säännöiksi: 

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. 

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. 

Opiskelijajäsenen jäsenyys on voimassa seitsemän vuotta kerrallaan. Muiden 
jäsenten jäsenyys on voimassa toistaiseksi. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla 
erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Ehdotukset hyväksyttiin säännöiksi.  

 

 



10. Muut esille tulevat asiat 
 
Ei esille tulevia asioita.  

Kokous suljettiin 18:25. 

  

 

______________________ 

Jonna Härmä, puheenjohtaja 

  

Iida Ilmola  

______________________ 

Iida Ilmola, sihteeri 

Olivia Mulari  

_____________________ 

Olivia Mulari, pöytäkirjantarkastaja 

 

____________________ 

Julia Aro, pöytäkirjantarkastaja 


