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Hallituksen kokous 9/2018 
 

Läsnä:  

Laura Hynönen 

Katri Björklöf 

Helena Laukkoski 

Kaisa-Leena Rahikka 

Sandra Lindblom 

Timo Kalliokoski 

Ahto Harmo 

Tuomas Mäenpää 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.17. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Timo Kalliokoski ja Ahto Harmo. 
 
 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
a) Vujukutsut: Hallitus ei saanut uusia vujukutsuja.  

b) Timo Kalliokoski ja Emma Niemi edustavat Humanisticumia SUB ry:n vujuilla. 

c) HYY:ltä tulleessa kirjeessä ilmoitettiin, että HYY maksaa puolet Lingvan 

rikkoutuneen lasioven korjaamisesta aiheutuneista kuluista, eli 152 euroa. 

 

6. Sektorien kuulumiset 
a) Puheenjohtajisto: Puheenjohtajistolle kuului hyvää ja he suunnittelivat tulevaa 

ylimääräistä yhdistyksen kokousta. Puheenjohtajisto uskoo, että sitä varten 
tarvittavat dokumentit saadaan kohta kasaan. 

b) Opintosektori: Hanna lähetti terveisiä, että hän kävi HYY:n kopovaliokunnan 
tapaamisessa, jossa sai hän tietää, että pääsykoeuudistuksesta keskustellaan 
hallituksessa piakkoin ja että yliopiston rehtorikandidaatteja tentataan huhtikuun 
alussa. Hanna tuottaa PJ-semmaan lyhyen kopokatsauksen. Lisäksi Hanna on sopinut 
Konteksti ry:n kanssa kopoperehdytyksestä ja ilmoitti että kulttuurikandiohjelman 
ainejärjestöjen tapaaminen järjestetään parin viikon päästä. Jenni lähetti puolestaan 
terveisiä, että hän lähetti hallopedeille erillisen kutsun HC:n opintotoimikunnan 
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tapaamiseen. Opintotoimikunnan seuraavan kokouksen kutsu haluttiin myös osoittaa 
erityisesti edunvalvonnan parissa aloittavalle Kontekstille ja Leffaryhmälle. 

c) Suhteet: Suhteiden osalta ei ollut kokouksessa uusia kuulumisia. 
d) Talous: HYY:n toiminta-avustusten jaosta vastaa talousjohtokunnan kokouksessa 

määriteltiin tänään millä perusteella avustuksia jaetaan. Talousjohtokunta ja 
järjestövaliokunta ovat yhdessä miettineet uudet kriteerit sille, miten tukia jaetaan. 
Esimerkiksi kv-toiminta, fukseille suunnatut tapahtumat ja alkoholittomat 
tapahtumat ovat HYY:n näkökulmasta toivottavia. Humanisticumin viime vuoden 
talouteen ja tileihin liittyviä kysymyksiä selvitellään edelleen ja esimerkiksi osa 
Tahloon tarvittavista dokumenteista puuttuu. 

e) Tuutori/fuksi: Jenni lähetti terveisiä, että tutoreita koulutettiin viime perjantaina ja 
että Tuukka esitteli koulutuksessa ansiokkaasti Humanisticumia. Timo ja Helena 
olivat paikalla ja vahvistavat, että Humanisticumin esittely sujui hyvin. 

 
Kokoustauko ajassa 18.41–18.46 
 

f) Työelämä/alumnit: Tuukka lähetti terveisiä, että hän sopii tapaamisia 
työelämäsektoriin kuuluvien ihmisten kanssa ja että myös Urasafarin suunnittelun 
ensimmäinen vaihe on käynnistymässä. 

g) Viestintä: Emma lähetti terveisiä, että Humanisticumin uutiskirje lähti eilen. 
Järjestöjen hallitusten tietoja kyselevä lomake lähtee, kun lomakkeen ja viestin saa 
käännettyä myös ruotsiksi. Sandra lupautui kääntämään lomakkeen ruotsiksi. 

h) Rahasto Ahto on ollut kipeänä, eikä ole siksi vielä ehtinyt edistämään rahaston 
asioita. 

i) Tapahtumat: Fanny lähetti tapahtumiin liittyviä terveisiä. 1) Humanistiristeily: 
Ilmoittautuminen loppuu huomenna. Fanny ilmoittaa huomenna risteilymatkustajiin 
liittyvät tiedot Siljalle ja he lähettävät sieltä päivitetyn laskun. Ilmoittautuneille 
pitäisi lähettää maksuohjeet. Maksuun käytetään varmaan viitenumeroa ja Katri 
ilmoitti, että viitenumerot saa häneltä. Risteilylle haluttiin haalarimerkki ja Fanny 
pohti terveisissään, että tilataanko suoraan 50 kpl (Fanny pohti, että tämä tulee 
halvimmaksi Promlerin kautta). Kokouksessa päätettiin tilata 50 kpl noin euron 
maksavaa risteilyhaalarimerkkiä Humanisticumin laskuun. 2) 
Haalarimerkkiompeluilta: Fanny tekee haalarimerkkiompeluillasta tapahtuman 
huomenna, ilta järjestetään 22.3. kello 18–21. 3) Huhtikuun sitsien uusi päivä: Fanny 
pohti, saatiinko sitseille uusi päivä ja se onnistuttiin saamaan. Laura ehdotti, että 
sitsit, joista alkujaan mietittiin kaverisitsejä, olisivatkin kadettisitsit. Ilmavoimien 
kadetit olisivat kiinnostuneita sitsaamaan humanistien kanssa huhtikuussa. 
Kokouksessa pohdittiin kuitenkin, että kaverisitsit saataisiin helpommin täyteen. 
Alina-sali on varattu 20.4. sitseille. Pohdittiin, että Alinassa on huhtikuussa paljon 
vapaata, joten olisi mahdollista, että Humanisticum järjestäisi sekä kaveri- että 
kadettisitsit. Sitseillä voisi myös olla aika erilaiset kohderyhmät. Päätettiin, että 
Laura on yhteydessä kadetteihin ja että pidetään kaverisitsit 20.4. Kokouksessa 
pohdittiin myös keskustakampuksen sitsien järjestämisen mahdollisuutta. Sitsien 
tilavuokraan voisi esimerkiksi hakea HYY 150 -tukea ja tilaksi mietittiin esimerkiksi 
TYT:n neloskerroksen juhlasalia ja Argoksenmäen holvikellaria. 4) Sauna: 
Kekkonen on viimeisiä kertoja varattavissa ja se päätettiin siksi varata. Saunan 
sunnuntaivuokra on 55-65 euroa. Sauna päätettiin varata vapun aatonaatolle, eli su 
29.4. ja päätettiin, että Ahto hoitaa varauksen. 

j) Urheilu/futis: Tuomas kiitti, että hänet valittiin virkailijaksi. Tuomas kertoi, että 

jalkapallojoukkueella on nyt ensimmäinen jatkopeli futsalsarjassa. Lisäksi on tehty 

tiedosteluja olisiko ulkopeleihin kiinnostusta. Syksyn sarjan osallistujat olivat 

kolmesta ainejärjestöstä Setentasta, SUBista ja Kronoksesta. Joukkueen 

osallistuminen per yksi turnaus tai sarja maksaa 140 euroa. Talven futsalmaksua ei 

ole peritty järjestöiltä. Ennen ainejärjestöllä on ollut omat joukkuueet, mutta nyt 

humanisteilla on yhteinen joukkue. Humanistit united -joukkueella on oma 

Facebook-ryhmä, joka päätettiin jakaa linkkinä Humanisticumin hallitukselle. 
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Pohdittiin, että Humanisticum voisi maksa kevään osalta osallistumismaksun 

turnauksiin. Mainostamalla joukkuetta saataisiin syksyksi lisää osallistujia. Tuomas 

pohti myös, että syksyllä voisi olla vaikka ekskursio jonnekin. Syksylle on lisäksi 

suunnitteilla esim. Liikunta-appro. 

 

7. Päätösasiat  
Kokouksessa ei käsitelty päätösasioita. 
 
 

8. Tulevat tapahtumat 
a) PJ-semma 15.3.: Laura pyytää hallituslaisia olemaan yhteydessä, jos on jotain, jota 

halutaan esitellä. 
b) Haalarimerkkiompeluilta 22.3. Käsiteltiin kohdassa 6. 

 
 

9. META  
a) Humanisticumin historiikki ei valitettavasti ole vieläkään edistynyt. Historiikki on 

edelleen editointivaiheessa. Historiikki pitäisi saada painoon elokuussa, jotta se 
saataisiin lokakuussa valmiiksi määräaikaan mennessä. Laura ja Timo edistävät 
historiikin asiaa. 

 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.28. 
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____________________________ ____________________________ 

puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 

Laura Hynönen   Sandra Lindblom 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

Timo Kalliokoski   Ahto Harmo 

 

 


