Kokoushuone Lingva, Uusi ylioppilastalo
Mannerheimintie 5 A
2.12.2018

Hallituksen kokous 22/2018
Läsnä:
Tuukka Eronen
Timo Kalliokoski
Emma Niemi
Jenni Halkola
Laura Hynönen
Fanny Rousu
Ahto Harmo
Sandra Lindblom (kohdasta 4 alkaen)

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.41.

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 Jenni Halkola ja Fanny Rousu.

5.

Ilmoitusasiat ja posti
a) Vujukutsut: Kutsu Fibulan 50v-juhlintaan maaliskuussa
b) Muu posti: Eduskunnan kirjastolta kutsu glögeille

6.

Sektorien kuulumiset
a) Puheenjohtajisto: Osa hallituksesta oli tiedekunnan pikkujouluissa. Vaalikokous on
tulossa, sen puheenjohtajana toimii Juho Kajava. Toiminnantarkastajia ensi vuodelle
ovat Tero Juutilainen ja Jenny Sandström, varatoiminnantarkastaja on Leena
Lindfors. Laura oli HYYn Tilastartissa, jossa käytiin läpi ja allekirjoitettiin
tilasopimus. Jaakko Kalske halusi muistuttaa, että avaimet ovat henkilökohtaisia eikä
niitä saa luovuttaa käyttökiellon uhalla.
b) Suhteet/kv: Muut tiedekuntajärjestöt ovat melko hajalla näin loppuvuodesta, ei
varmaankaan pidetä yhteistä hengailua. Jäsenrekisterin deadline on mennyt, kaikilta
järjestöiltä paitsi Vietiltä, Vastakarvalta ja Dilemmalta on saatu vastaus. Vietti tai
Vastakarva eivät myöskään ole rekisteröityjä yhdistyksiä.
c) Tapahtumat: Uusien ilta ja sitsit ovat vuoden viimeiset tapahtumat. Uusien illan
konsepti on helppo, tarjotaan glögiä ja pipareita, ohjelmassa mahdollisesti lautapelejä
ja rentoa hengailua. Pikkutuhmat sitsit 16.12.: ilmoittautuminen aukeaa 4.12., jotain
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d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

7.

ohjelmaa olisi hauska olla, esimerkiksi sitsibingo. Pääruoka olisi varmaan hyvä
valmistella etukäteen. Fanny tekee ilmolomakkeen ja nakkilistan.
Talous: MobilePay on nyt käytössä, testataan pikkutuhmilla.
Tilat/ympäristö: Olisi paikallaan viedä rikkinäisiä huonekaluja pois klusterilta. 3. ja
4.12. päivä on ylioppilastalon edustalla roskalava, jonne huonekaluja voi viedä.
Tuutori/fuksi: Tuutorien kiitosilta ei onnistunut, mutta tiedekunta oli ilmeisesti
pitänyt joidenkin ohjelmien fukseille epävirallisen tilaisuuden tuutoroinnin
päättymisestä.
Työelämä/alumnit: 12. päivä on ammattiliittojen opiskelijoiden yhteiset kaikille
avoimet pikkujoulut, voidaan laittaa mainosta opiskelijoille. Urasafari ei ole edennyt,
Tuukka voisi tehdä valmisteluita seuraavaa vuotta silmälläpitäen. HC-alumnit
suunnittelevat pikkujouluja.
Viestintä: Hallitusesittelyt ovat käynnissä Instagramissa, vastaanotto on ollut ihan
hyvä. Vuoden viimeinen uutiskirje on valmistelussa ja lähetetään maanantaina.
Rahasto: Ahto on koonnut jäsenjärjestöjen vastaukset rahastoasian tiimoilta.
Urheilu/futis: Futisjoukkue pitää saunaillan, jossa myös houkutellaan uusia pelaajia.
Opintosektori: Sandra, Hanna ja Timo kävivät tapaamassa dekaania keskiviikkona.
Tiedekunta haluaisi tietoa siitä, millä perusteella opiskelijoita ehdotetaan valittaviksi
kandi- ja maisteriohjelmien johtoryhmiin. Hauissa oli ollut ongelmia muun muassa
hakijoiden vähyyden kanssa. Muita keskustelunaiheita olivat muun muassa
humanismin arvostus ja taideyliopistoyhteistyö. Dekaanilta on tullut viesti, jossa
kyseltiin, voisiko TaiYo ja Humanisticum järjestää yhteisen seminaarin
työelämävalmiuksista. Aamupalatapaamisen jälkeen keskusteltiin dekaanin ja
Johanna Harjun kanssa kopojargonin käytöstä ja opintoasioista käytettävän kielen
yhtenäisyydestä.

Päätösasiat
a) Päätetään esityksestä vaalikokouksessa käsiteltävään kohtaan 11. Stipendirahaston
jatkamisesta päättämiseen
Vaalikokouksessa kohdassa 11: “Päätetään Humanisticumin hallituksen
esityksestä joko stipendirahastotoimikunnan perustamisesta ja sen
vastuuhenkilöiden valinnasta tai rahaston lakkauttamisesta Humanisticum ry:n
Stipendirahaston sääntöjen 17 §:n mukaisesti.”
Päätettiin esittää vaalikokouksessa stipendirahaston lakkauttamista.

8.

Tulevat tapahtumat
a) Uusien ilta 5.12.: käsiteltiin kohdassa 6.
b) Soihtukulkue 6.12.: Timo kantaa lippua, Emma ja Sandra ovat airueina. Tuukka ja
ehkä Fanny pitävät Humanisticumin paikkaa kulkueessa.
c) Pikkutuhmat 16.12.: käsiteltiin kohdassa 6.

9.

META
a) Joulupuu-keräys: järjestetään keräys klusterilla 3.-15.12., viedään lahjat 16.12.
sitsivalmistelujen yhteydessä keräyspisteelle. Emma tekee fb-tapahtuman.
b) Palovaroitin piippaa klusterin vasemmalla puolella edelleen. Timo vei asian HYYn
tietoon pj-semmassa.

10.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.08.
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____________________________

____________________________

puheenjohtaja

sihteeri

Laura Hynönen

Emma Niemi

____________________________

____________________________

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Jenni Halkola

Fanny Rousu

