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Hallituksen kokous 13/2018
Läsnä:
Laura Hynönen
Emma Niemi
Fanny Rousu
Sandra Lindblom
Tuomas Mäenpää (kohtaan 7 asti)
Timo Kalliokoski
Tuukka Eronen
Tero Juutilainen
Juho Kajava

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

2.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Lisätään esityslistaan kohdaksi 8 päätösasiat: historiikin päävastuun siirtäminen muualle
eteenpäin. Hyväksyttiin esityslista tällä muutoksella kokouksen työjärjestykseksi.

4.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Fanny Rousu ja Sandra Lindblom.

5.

Ilmoitusasiat ja posti
a) Vujukutsut: ei vujukutsuja.
b) Muu posti: kaksi laskua haalarimerkeistä.
c) Ilmoitusasiat: tiedekunnan 55op -merkit on noudettu Promlerilta. Jaetaan myös
alumniyhdistyksen työpaikkailmoitusta sähköpostilistalla.

6.

Sektorien kuulumiset
a) Puheenjohtajisto: Humanisticum haki tiloja HYYn tilahaussa. Oltiin dekaanin kanssa
humanistien illallisella, dekaani lupasi ison budjetin siihen, että kierretään Suomen
kouluja ja esitellään humanistisia aloja. Ollaan yritetty tavoittaa Lari Ahokasta
historiikin vastuun siirtämisen tiimoilta tuloksettomasti. Timo on käynyt GDPRinfoissa ja valmistelee infopakettia.
b) Opintosektori: Maanantaina tavattiin HYYn kanssa dekaania, keskusteltiin tiloista,
pääsykokeista, opettajakoulutuksen kiintiöistä ja opintosuuntiin jakautumisesta. 4.5.
tulossa järjestötoiminnan ABC-ilta. Opintotoimikunnan kokous pidetään 3.4, aiheena
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

opekiintiöt ja yliopiston muutokset. Kokouksen jälkeen pidetään opintovastaavan
vastaanotto, jossa keskustellaan paikallaolijoiden kopo-haasteista.
Tiedekuntaneuvostossa käsiteltiin todistusvalintaa, yliopisto tiedottaa toukokuussa.
Suhteet: Otetaan työn alle uudistettu jäsenrekisteri. Muokataan vuoden 2013 versiota
yksinkertaisemmaksi. Timo keskusteli AYYn kanssa mahdollisuudesta ottaa yhteyttä
Accentureen.
Talous: Ei uutisia.
Tilat/ympäristö: Tilajako lähes valmis, hakemus lähetetään illalla. Tilakonklaavi
pidetään 3.5. Lähetetään ehdotus tilamaksuista.
Tuutori/fuksi: Fuksibingo on edennyt. Humanisteille ja teologeille tulee yhteinen
fuksi/gulis 2018 -haalarimerkki.
Työelämä/alumnit: Tuukka puhui Kronoksen työelämävastaavan kanssa ideasta
järjestää kaikkien humanistien yhteinen työelämätapahtuma syksyllä.
Viestintä: Laitetaan järjestöjen yhteystietojen keräys käyntiin. Aloitetaan
uutiskirjeeseen palsta, johon järjestöt ja muut tahot voivat lähettää ilmoitusasioitaan.
Emma ottaa vetovastuun fuksioppaasta.
Rahasto: Sääntömuutoskatsausta tulossa toukokuun aikana.
Tapahtumat: 20.4. oli kaverisitsit, tuli hyvää palautetta. Vapulle on neljä tapahtumaa:
sunnuntaina vappusauna, aattona klusterietkot sekä yhteisbileet teologien kanssa ja
vappupäivänä piknik. Ahto hoitaa vappusaunan avaimet sunnuntaiksi sekä jotakin
purtavaa paikalle. Suursitsit on 24.5., infotilaisuus 3.5. Syksyllä HYY150järjestöfestarit, pidetään kampuspäivä. On vielä mahdollisuus saada Sivistys varattua
kesäsitseille, muussa tapauksessa pitää keksiä vaihtoehtoinen ratkaisu. Keskusteltiin
Kannunvalajien edustajan kanssa ideasta järjestää yhteinen sillis.
Urheilu/futis: Futsalissa päästiin finaaliin. Kevätsarja on käynnissä. Kesällä voisi
järjestää leppoisaa pelailua. Syksyllä on taas futissarja, todennäköisesti osallistutaan
siihen. Mainostetaan futisjoukkuetta sähköpostilistalla.

7.

Yhdistyksen kokouksen ajankohta
Pidetään yhdistyksen kokous elokuussa.

8.

Päätösasiat
a) Historiikin päävastuun siirtäminen muualle eteenpäin: Lari Ahokas ei vastaa
yhteydenottoihin joten päätettiin laittaa hänelle ilmoitus yhteistyön lopettamisesta ja
siirtää vastuu historiikista eteenpäin Ville Eerolalle.

9.

Tulevat tapahtumat
a) Järjestötoiminnan ABC: päävastuu Hannalla ja Ahtolla.
b) Suursitsit: Humanisticum hoitaa ruoat, osallistujat tuovat omat juomansa.

10.

META
a) 7.5. hallituskivaa, puretaan kevättä ja tehdään katsaus syksyyn.
b) Katharsis haluaa ostaa laulukirjoja.

11.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.51.
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____________________________

____________________________

puheenjohtaja

sihteeri

Laura Hynönen

Emma Niemi

____________________________

____________________________

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Fanny Rousu

Sandra Lindblom

