Ryhmätyötila 5005, Kaisa-talo
Fabianinkatu 28
12.09.2018

Hallituksen kokous 16/2018
Läsnä:
Laura Hynönen
Emma Niemi
Fanny Rousu
Timo Kalliokoski
Katri Björklöf
Jenni Halkola
Sandra Lindblom
Ahto Harmo

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.13.

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 Ahto Harmo ja Sandra Lindblom.

5.

Ilmoitusasiat ja posti
a) Ilmoitusasiat: Jenni ja Timo myivät merkkejä avajaiskarnevaaleilla, Suhol-merkit
olivat menestys. Myyntituotto oli yhteensä 165€.
b) Vujukutsut: Ei kutsuja.
c) Muu posti: Ei postia.

6.

Sektorien kuulumiset
a) Puheenjohtajisto: Laura tapasi toissavuoden puheenjohtajan Tero Juutilaisen tämän
vuoden ansiomerkkien jakamisen tiimoilta. Tänä vuonna kokeilunomaisesti jaetaan
järjestöille lomake, jolla voi ilmoittaa merkin ansaitsevan henkilön. Historiikin
toimittajalta on tullut nimiehdotuksia pohdittavaksi, mietitään vielä nimeä.
b) Opintosektori: Hallopedhaku kandi-ja maisteriohjelmien johtoryhmiin on auennut,
hakuaikaa 8.10. asti. Tänä vuonna haetaan 2 jäsentä ja 2 varajäsentä kuhunkin
ryhmään. Mainostetaan hakua sähköpostilla ja Facebook-ryhmässä, ehkä myös
Instagramissa. Dekaanin valinnan valmisteluryhmän ehdotus menee pian
tiedekuntaneuvostoon. Humanisticumin opintotoimikunta seuraavaa tapaamista
suunnitellaan. Tavoitteena on myös tavata uusi dekaani mahdollisimman pian.
c) Suhteet/kv: Timo päivittää jäsenrekisteriä. Lähetetään seuraavalla viikolla järjestöille
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d)
e)

f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

jäsenrekisteritietojen päivityslomake. Tämän jälkeen yhdistyksen kokous päättää
Humanisticumin jäsenjärjestöistä.
Talous: Ei uutisia.
Tilat/ympäristö: Tilakonklaavi oli, hyvin meni. Kaisa jutteli myös Kronoksen vpj:n
kanssa kehittävästi siivousprosesseista. Videotykki on edelleen työn alla. Pohditaan,
miten hankkiutua eroon parista risasta tuolista. Vaihdettiin paristo Utopian
palovaroittimeen.
Tuutori/fuksi: Fuksiseikkailu on tulossa 28.9., rastikuvaukset työn alla. Jenni ja Ahto
olivat rasti-infossa.
Työelämä/alumnit: Tuukka on ottanut yhteyttä henkilöihin, joiden kanssa ja
avustuksella suunnittelee työelämätapahtumia.
Viestintä: Uutiskirje lähti edellisellä viikolla. Esitellään syksyn mittaan hallitus
Instagramissa kuvien ja tekstien kera.
Rahasto: Pidettiin tapaaminen sen tiimoilta, mitä rahaston suhteen tehdään. Rahasto
on nimellisesti olemassa, mutta jäsenjärjestöjen kanssa täytyy pohtia, onko rahaston
olemassaololle syytä. Pidetään keskustelutilaisuus jäsenjärjestöjen kanssa heidän
näkemyksistään asian suhteen ja mietitään sen pohjalta jatkoa.
Urheilu/futis: Jalkapallon ulkosarjaan ilmoittauduttu, kausi on 24.9.–12.10.
Vujut: Tila on varattu, Facebook-tapahtuma pitää tehdä. Speksi on ottanut yhteyttä ja
tarjoutunut tulemaan esiintymään. Laura on lähettänyt sponsorointipyyntöviestejä
vegaaniyrityksille, vastauksia ei ole vielä tullut.
Tapahtumat: Fuksisitsit 5.10., tapahtuma pitää tehdä. Laitetaan nakkivaihtoryhmään
hakua nakkeilijoiksi. HuKu-viikot viikolla 42, Fanny tekee ensi viikon alussa
Facebook-tapahtuman ja käynnistää ilmoittautumisen. HYY150-kampuspäivä
tulossa, Eidos on ainut joka on ilmoittautunut pitämään ohjelmaa, pyritään saamaan
vielä lisää järjestöjä mukaan.

7.

Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen ajankohta
Pidetään ylimääräinen yhdistyksen kokous 2.10. klo 18.30.

8.

Päätösasiat
Ei päätösasioita.

9.

Tulevat tapahtumat
Fuksiaiset ja rastinpitäjät: KuKan fuksiaiset 13.9.: Fanny, Ahto ja Katri; Kronoksen
fuksiaiset 14.9.: Fanny ja Tuukka; Subin fuksiaiset 19.9.: Jenni ja Timo; TaiTun fuksiaiset
10.10.: Jenni, Laura ja Timo

10.

META
a) Jenni on saanut viestin HAOlta, ovat innokkaita järjestämään yhteissitsejä. Jatketaan
suunnittelua.
b) Keskusteltiin sitsien hinnoittelusta saadun palautteen pohjalta.

11.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.44.
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____________________________

____________________________

puheenjohtaja

sihteeri

Laura Hynönen

Emma Niemi

____________________________

____________________________

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Ahto Harmo

Sandra Lindblom

