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Hallituksen kokous 15/2018
Läsnä:
Laura Hynönen
Emma Niemi
Fanny Rousu
Timo Kalliokoski
Katri Björklöf
Jenni Halkola
Tuukka Eronen
Sonja Sipponen

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.38.

2.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Katri Björklöf ja Tuukka Eronen.

5.

Ilmoitusasiat ja posti
a) Ilmoitusasiat: Tuukka oli Welcome Fairissa esittelemässä Humanisticumia.
Kesäsitsejä oltiin kehuttu, erityisesti mainitaan Jennin saama henkilökohtainen
palaute siitä, että ruoka oli hyvää ja ensimmäistä kertaa ajoissa.
b) Vujukutsut: Ei kutsuja.
c) Muu posti: Ei postia.

6.

Sektorien kuulumiset
a) Puheenjohtajisto: Historiikki saatu kutakuinkin taittovalmiiksi. Hahmotellaan
aikatauluja prosessin loppuunsaattamiseksi. Rahoitusta on vuoden 2019 syksyyn asti,
joten aikaa on hyvin.
b) Opintosektori: Tiedekuntaan valitaan uusi dekaani, ehdokkaiden kuulemistilaisuus
on 3.9. Valinta tiedekuntaneuvostossa 18.9. Hallopedpaikkoja on auki. Topelian ja
keskustakampuksen tilamuutoksista sen verran, että opetus- ja tutkimushenkilöstö on
kirjoittamassa kannanottoa, joka lähetetään mm. rehtorille, seuraillaan tilannetta.
c) Suhteet/kv: Timo mainosti HC:ta kv-fukseille tiedekuntainfossa, Tuukka Welcome
Fairissa 28.8. Todetaan järjestöjen Allofoni, Macondo ja Alku lopettaneen
toimintansa ja täten poistuneen HC:n piiristä. Lähestyttiin muita keskustakampuksen
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d)

e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

järjestöjä yhteisien sitsien tiimoilta, mutta idea ei saanut kovin paljon kannatusta.
Tuotiin esiin ajatus, että voitaisiin tehdä yhteistyötä muiden ylioppilaskuntien
järjestöjen kanssa.
Talous: Katri on palannut kesälomalta ja alkaa lähetellä karhukirjeitä. Bobylta on
tullut taas viestiä vappubileiden tiimoilta. MobilePay olisi tarkoitus ottaa käyttöön
syyskuun aikana. Kilpailutetaan pankkien tarjouksia, Handelsbankenilla kovat
pankkimaksut. Tilamaksut lähtee tällä viikolla.
Tilat/ympäristö: Orientaatioviikon tehovalvonta ja uusien käyttäjien opastaminen
fokuksena seuraavat 2 viikkoa. Seuraava tilakonklaavi 10.9., jossa varmaan
keskustellaan klusterin ovien sulkemisesta ja Humanistispeksin käyttövarauksista.
Kaisa on pyytänyt leffaryhmältä virka-apua videotykin hankinnassa Lingvaan.
Tuutori/fuksi: Jaetaan fuksiopasta tuutoreille. Pidetään Fuksiseikkailussa rastia, Jenni
menee 11.9. rasti-infoon. Fuksiaisten päivämäärä päätetään myöhemmin.
Maanantaina ständi avajaiskarnevaaleilla. Humanisticum menee pitämään rastia
Kronoksen fuksiaisiin 14.9. HAOlta tullut yhteydenotto yhteisen tapahtuman
suhteen, ideoidaan yhteisiä sitsejä.
Työelämä/alumnit: Selvitelty mahdollisuutta ekskulle eduskuntaan. Urasafaria
ryhdytään tekemään työryhmän kanssa. Kronoksen työelämävastaavien kanssa
mietitty työelämäfestivaalia.
Viestintä: Uutiskirje lähtee seuraavalla viikolla.
Rahasto: Suunnittelutapaaminen rahastoasioista 6.9. Ahto valmistelee ehdotusta
sisältäen mahdolliset sääntömuutokset rahaston ja yhdistyksen sääntöihin.
Urheilu/futis: Todennäköisesti ilmoittaudutaan syksyn sarjaan. Mainostetaan
joukkuetta fukseille ja muille.
Vujut: Pidetään ensimmäinen kaikille avoin suunnittelukokous 5.9.
Tapahtumat: Avajaiskarnevaalit 3.9. Fuksisitsit 5.10. HYY150 kampuspäivä
marraskuussa, pidetään torityyppinen festari, johon järjestöt voivat osallistua. 17.9.
mennessä pitäisi olla tiedossa talousarvio. Järjestetään HuKu-viikot lokakuussa.

Kokoustauko ajassa 20.29–20.33.
7.

Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen ajankohta
Sovitaan ajankohta, kun tiedetään rahaston asioista tarkemmin.

8.

Päätösasiat
a) Esitys: valmistellaan vuoden viimeiseen yhdistyksen kokoukseen mennessä
jäsenistölle päätettäväksi esitys, jossa listataan hallituksen suorittaman tiedonkeruun
perusteella aktiivisiksi ja sääntöjen mukaisiksi todettavat Humanisticumin
jäsenrekisteriin kuuluvat ja sinne listan perusteella päivitettävät järjestöt. Päätettiin
esityksen mukaisesti.
b) Esitys: otetaan MobilePay käyttöön. Tarjouksen mukaan sovellusta voi käyttää
vuoden kuluitta. Päätettiin selvittää MobilePayn ehtoja tarkemmin ja tehdä päätös
käyttöönotosta myöhemmin.

9.

Tulevat tapahtumat
Fuksitapahtumat: Fuksiaisten päivämäärä päätetään myöhemmin, fuksisitsit pidetään
perjantaina 5.10.

10.

META
a) Sitsien palaute: Kesäsitseiltä oli tullut palautetta siitä, että pitää kiinnittää huomiota
siihen, miten alkoholinkäytöstä puhutaan. Esitellään myös jatkossa sitsien alussa
tapahtuman vastuuhenkilöt.
b) Syksyn kokouksien ajankohtien sopiminen: 12.9., 26.9., 10.10. klo 18.00.
c) HYYn kopot osallistuvat Espoon kymppiin syyskuussa, Humanisticumista
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osallistutaan myös.
d) Selvitetään syksymmällä, miten uusilla järjestöillä menee.
e) Puheenjohtajisto orientoituu elämään pikkuhiljaa.
11.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.04.

____________________________

____________________________

puheenjohtaja

sihteeri

Laura Hynönen

Emma Niemi

____________________________

____________________________

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Katri Björklöf

Tuukka Eronen

