
   
 

   
 

Pöytäkirja 
Konstruktion hallituksen kokous 3/2021 
Aika: 9.3. kello 18  
Paikka: Teams –etäyhteys  
 

Paikalla: 
Jonna Härmä (kokouksen puheenjohtaja) 
Stella Sjögren (kokouksen sihteeri) 
Katja Vironen 
Lotta Outinen 
Julia Aro 
Matilda Aronen 
Venla Jusslin 
Mary-Ann Kari 
Emmiina Kulmala 
Olivia Mulari 
Inka Sarikka 
Semra Shakir 
Noora Tirkkonen 
 

 

1. Kokouksen avaaminen  

Avataan kokous ajassa 18.07 

   

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

 

5. Konstruktio ry 

Ei kokoukseen tuotavaa 

   

6. Talousasiat 

6.1 Hallituksen talousohjeiden läpikäynti 
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Käydään läpi yhteiset pelisäännöt rahojen käytölle ja muistutetaan, että 
 esimerkiksi maksuja vaativia tapahtumia järjestäessä varmistetaan asia 
 taloudenhoitajalta hyvissä ajoin. Taloudenhoitaja esittää jatkossa 
 kokouksessa maksetut laskut, jotta koko hallitus pysyy ajan tasalla 
 Konstruktion taloudellisesta tilanteesta. 

 

6.2 Hyväksytyt maksut 

Konstruktio on maksanut Hesarin approjen palautukset edelliseltä 
 vuodelta. Diskurssin tilin loppusaldo on 150€ lopettamisen jälkeen. 

 

6.3 Taloustilanne 

Konstruktiolla on tällä hetkellä käytettävissä rahaa noin 2250€. 
  

   

7. Diskurssi-lehti  

7.1 Diskurssin taloustilanne. 

Diskurssilta menee maksuja edelliselle päätoimittajalle noin 215€ sekä 
soskoronalooksin kilpailun palkintoon ja lehden taittamiseen. Tili on tällä 
hetkellä miinuksella. Järjestölehtituen tarkka määrä ei ole vielä tiedossa. 

Ehdotetaan, että Diskurssin päätoimittaja saa käyttää suunnitellut rahat 
ja entisen päätoimittajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus lehden 
taittamisesta. Toivotaan suunnitelmaa rahojen palautumisesta 
Konstruktiolle tämän hallituskauden aikana. 

 

8. Yhdenvertaisuus  

Ei kokoukseen tuotavaa 

 

9. Ympäristö  

Ei kokoukseen tuotavaa 

   

10. Viestintä 

10.1 Nettisivujen kehittäminen 

Nettisivuille laitetaan hallituslaisten kuvat ja päivitetään ajankohtaisiin 
 uutisiin muun muassa vuosijuhlien peruuntumisesta koronan takia. 

   

11. Työelämä 

Ei kokoukseen tuotavaa 
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12. Suhdeasiat   

12.1 YKA: yhteistyösopimus  

Konstruktio on saanut tänä vuonna 500€ tukea YKAlta.  
 Ehdotetaan, että osa rahasta, esimerkiksi 50€, voidaan antaa Diskurssin 
 toimintaan. Hallituslaisia kehotetaan lukemaan sopimus läpi ja 
 huomioimaan se muun muassa tapahtumissa ja somemainonnassa. 

 

12.2 Valtsikan laulukirjan sponsori 

Konstruktio ei ole vielä löytänyt sponsoreita laulukirjaa varten. 
 Tiedusteluja on tehty ja pohditaan myös paikallisten sponsoreiden 
 mahdollisuutta. Koronapandemia on vaikuttanut yritysten  
 yhteistyömahdollisuuksiin. 

 

13. Opintoasiat 

Ei kokoukseen tuotavaa  

  

14. Tapahtumat 

14.1 Kokkisodan budjetti 

Pohditaan kokkisodan budjettia ja sitä, onko osallistujien mahdollista 
 hakea ruoka-aineista rahaa takaisin sekä millaisia palkintoja on 
 mahdollista jakaa. Ehdotetaan, että ruoka-aineita ei korvata, mutta 
 kilpailun voittaja(t) palkitaan. Palkintoa voisi myös mainostaa  
 viikkokirjeessä ja somessa näkyvyyden lisäämiseksi. 

 

14.2 Vujut 

Varsinaisia vuosijuhlia ei tänä vuonna järjestetä koronaviruksesta 
 johtuen. Vujuja suunnitellut tiimi kehittelee kuitenkin ainakin sosiaalisen 
 median puolelle tietovisaa ja jonkinlaista somehypetystä 24.3. 
 Vuosijuhlien peruuntumisesta tehdään nettisivuille tiedote. 

 

14.3 Alumni-ilta 

Alumni-ilta on suunniteltu alustavasti torstaille 22.4. Työelämävastaavat 
 ovat olleet yhteydessä alumniverkostoon ja YKAn suuntaan.  
 YKAlta saadaan tapahtumaan sponsorointia ja mahdollisesti myös 
 paneelikeskustelija. Tapahtumasta tehdään myöhemmin päivitys, joka 
 otetaan mukaan viestintään. 
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14.4 Dildobingo 

Dildobingo siirretään syksylle. 

 

14.5 Vappu 

Vapun suunnitteluryhmä on kokoontunut eilen. Lähtökohtaisesti vappu 
 järjestetään etänä koronaviruksesta johtuen. Vappuviikolle on ajateltu 
 järjestää esimerkiksi skumppajoogaa ja muita aktiviteetteja. Konstruktio 
 haluaa järjestää sekä vappuaattona että vappupäivänä kaikille 
 mahdollisuuden osallistua johonkin tapahtumaan. Vapun  
 suunnitteluryhmä kokoustaa seuraavan kerran maaliskuun lopulla, jolloin 
 katsotaan ajankohtainen tilanne koronan suhteen. 

 

14.6 Neulontakerho 

Tarkoituksena järjestää kuukausittain kokoontuva neulontakerho. 
 Ehdotetaan, että tapahtuma voisi tapahtua säännöllisesti esimerkiksi 
 joka kuukauden viimeisenä tiistaina. Tapahtumavastaava tekee 
 tapahtumasta lähiaikoina kuvauksen. 

 

 

15. Fuksi- ja tuutoriasiat  

 Ei kokoukseen tuotavaa 

 

16. Kansainvälisyys  

Ei kokoukseen tuotavaa 

 

17. Kulttuuri  

Ei kokoukseen tuotavaa 

   

18. Urheilu  

18.1 Stigman etäjooga 

Konstruktio järjestää Stigman ja Stydin kanssa yhteistyössä etäjoogan 
 perjantaina 19.3. kello 9. Tapahtuman talousasiat on käyty läpi 
 puheenjohtajan ja taloudenhoitajan kanssa. Etäjoogasta ilmoitetaan 
 myös viikkokirjeessä ja sosiaalisen median puolella. 

   

19. Tilat  

19.1 Alina-salin varaus syksylle 
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Ylioppilaskunta on avannut varausvuorot Alina-salille. Konstruktiolla on 
 mahdollista saada kaksi vuoroa syksylle. Koronapandemian vaikutukset 
 yritetään huomioida varausten ajankohdissa ja ehdotetaan, että 
 varauksia yritetään saada vasta loppusyksylle, esimerkiksi lokakuulle ja 
 joulukuulle. Tarkoituksena olisi järjestää kahdet sitsit. 

 
20. Muut esille tulevat asiat  

 

20.1 Kannanottoon mukaan lähteminen  

Turun yliopiston muutamat ainejärjestöt pyytäneet muita järjestöjä 

 mukaan lähtemään kannanottoon, jonka tarkoituksena saada 

 korkeakouluopiskelijoiden ääni kuuluviin ja konkreettisia toimia 

 hyvinvoinnin edistämiseksi. Konstruktio lähtee mukaan kannanottoon.  

 

20.2 Tsemppi-ilta kevään yhteishaussa sosiaalitieteisiin hakeville 

Ehdotetaan yhteisen tsemppi-illan järjestämistä kevään yhteishaussa 

 hakeville. Tarkoituksena järjestää verkostoiva tapahtuma, jossa voidaan 

 jakaa yhteisiä ajatuksia pääsykoekurssista sekä siihen liittyvistä 

 kysymyksistä. 

Voitaisiin olla yhteydessä esimerkiksi lukioihin ja opistoihin näkyvyyden 

 lisäämiseksi. Ehdotetaan mainostamista myös jodelin puolelle.  

 

20.3 Haalarimerkkikilpailu 

Haalarimerkkikilpailua jatketaan 14.3. asti. 

   

21. Seuraavan kokouksen ajankohta  

Seuraava kokous 13.4. kello 18 

   

21. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 19.32 

 

 

 

Puheenjohtajan allekirjoitus  Sihteerin allekirjoitus 

Jonna Härmä                                                           Stella Sjögren 

 


