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Hallituksen kokous 18/2018  

 

Läsnä:  

Laura Hynönen 

Emma Niemi 

Timo Kalliokoski 

Fanny Rousu 

Sandra Lindblom 

Tuukka Eronen 

Kaisa Rahikka 

Katri Björklöf 

Sonja Sipponen 

 

 

1. Kokouksen avaus 
Kokouksen 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 Sandra ja Lindblom ja Fanny Rousu. 
 
 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
a) Ilmoitusasiat: Viime perjantaina oli fuksisitsit. Fukseilta saatiin positiivista palautetta 

ja moni ilmaisi kiinnostusta sitsien järjestämiseen. 
b) Vujukutsut: Ei kutsuja. 
c) Muu posti: Ei postia. 

  

6. Sektorien kuulumiset 
a) Puheenjohtajisto: Vuosijuhlakutsut on lähetetty tiedekuntajärjestöille. Viime tiistaina 

pidettiin ylimääräinen yhdistyksen kokous, jonka myötä saatiin uusi jäsenjärjestö,  
Leffaryhmä. Ahto esitteli kokouksessa myös rahaston tilanteen. Jäsenrekisteriviesti 
tehtiin, nyt odotellaan vastauksia jäseniltä. Dekaani kutsui tervehtimään, ehdotti 
tammikuuta, mutta kutsui myös koko hallituksen aamupalatapaamiseen 
syksymmällä. Puheenjohtajisto on tehnyt taustatyötä tiedekuntajärjestöjen 
hallitushengailua varten. 

b) Suhteet/kv: Ei uutisia. 
a) Tapahtumat: HuKu on ensi viikolla, toistaiseksi vain Setenta on ilmoittautunut. 



Kokoushuone Lingva, Uusi ylioppilastalo 

Mannerheimintie 5 A 

9.10.2018  

 

 

Museoita on mukana. Ei pidetä fuksiaisia 15.10. 
b) Talous: Katri kävi pankissa keskustelemassa raha- ja tiliasioista. Handelsbankissa 

suuret pankkimaksut, vertaillaan loppuvuodesta eri pankkien maksuja. Handelsbank 
ei tarjoa MobilePayta, mutta sovelluksen pitäisi toimia pankista riippumatta. Vanhoja 
nimiä on ilmeisesti edelleen pankkitiedoissa. Vuosijuhlia varten on tehty budjetti. 
Sitseillä myytiin 20 laulukirjaa. 

c) Tilat/ympäristö: Vaihdettiin palovaroittimien patterit. Tuleva konklaavi peruttiin, 
koska ei ole käsiteltäviä asioita. Kaisa oli HYYn tapahtumaturvallisuus-
koulutuksessa, ei tullut muuten mitään uutta paitsi ajatuksia ennakoimisesta. 

d) Tuutori/fuksi: Ollaan oltu järjestöjen fuksiaisissa pitämässä rasteja. 
e) Työelämä/alumnit: Tuukka oli viikko sitten viiniä ja pizzaa työelämävastaaville -

tapahtumassa ja keskusteli alumniyhdistyksen kanssa Urasafarista. 
f) Viestintä: Uutiskirje lähti eilen. Mainostetaan vuosijuhlia eri kanavissa. 
g) Rahasto: Ahto teki doodlen keskustelutilaisuudesta. Ylimääräisestä kokouksesta 

välittyi tunne, että rahasto on idana hyvä, joten katsotaan tarkemmin mitä tehdään. 
Keskustelutilaisuuden pohjalta viedään asia vaalikokoukseen. 

h) Urheilu/futis: Futisjoukkue pääsi jatkopeleihin. 
i) Opintosektori: Haku kandi- ja maisteriohjelmien johtoryhmiin päättyi maanantaina. 

Torstaina oli opintotoimikunnan kokous. Pian avautuu haku tiedekunnan 
opetustaitotoimikuntaan, mainostetaan sähköpostilistoilla. 

j) Sopo: Kaisa lähetti kommentteja YTHS:n opintokäynnille humanistiseen 
tiedekuntaan. Aiheina opiskelijoiden työergonomia, henkilökohtaisen 
opintoneuvonnan vähyys, opiskelijoiden omien tilojen tärkeys, järjestelmästä 
johtuvat liian lyhyet ruokatauot ja humanistien jalkapallojoukkue. Kysymyksiä 
käsiteltiin ja luvattiin kirjata raporttiin. HYYltä on tulossa terveyskysely, jonka 
pohjalta voidaan selvittää, minkälaisia palveluita opiskelijat tarvitsevat. 

k) Vujut: Juhlapuhujat, esiintyjä ja kuvaaja on vahvistettu. Mitalinsaajille varataan 
paikat juhlasta. Laitetaan muistutukset eri kanaviin. Nakkeilijoita tarvitaan 
tarjoilemaan sekä sillikselle. Laulunjohtajana toimii Timo, Sonja ohjelmamestarina. 
Tehdään jatkoista oma Facebook-tapahtuma. 

 
Pidettiin kokoustauko ajassa 19.24–19.31.  

 
7. Päätösasiat 

Ei päätösasioita. 
 
 

8. Tulevat tapahtumat 
a) Tulevat fuksiaiset ja rastinpitäjät 

i. TaiTun fuksiaiset 10.10.: Timo ja Laura 
ii. Omat fuksiaiset: ei pidetä fuksiaisia.  

iii. Syksyllä on perinteisesti järjestetty järjestöaktiivien kiitossitsit HYYn vujujen 
aikaan. HYYn juhlissa myös streamataan tunnelmia parhaista varjobileistä. 

iv. Vaalikokouksen päivämäärä: 13.12. klo 18. 
v. Pikkutuhmat pikkujoulusitsit: 16.12. 

  
 

9. META 
b) Sovittu nakkivaihto Peducan kanssa, 1.11. illalla Smökissä sitsitarjoilua: Katri, 

Emma ja Tuukka 
c) Pj-semma: 30.10. klo 18. 

 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.49. 
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____________________________ ____________________________ 

puheenjohtaja   sihteeri 

Timo Kalliokoski   Emma Niemi 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

Sandra Lindblom   Fanny Rousu 

    


