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Hallituksen kokous 10/2018
Läsnä:
Laura Hynönen
Fanny Rousu
Kaisa Rahikka
Ahto Harmo
Timo Kalliokoski
Jenny Halkola
Hanna Ingman

1.

Kokouksen avaus
Avattiin kokous klo 17.39.

2.

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 Timo Kalliokoski.

5.

Sihteerin valinta
Valittiin sihteeriksi Katri Björklöf.

6.

HYALin terveiset
HYAL kävi tervehtimässä. Edustajat totesivat olevan hienoa, että Humanisticumilla menee
mukavasti.

7.

Ilmoitusasiat ja posti
Postia, vuosijuhlakutsuja ja ilmoitusasioita ei ole.

8.

Sektorien kuulumiset
a) Puheenjohtajisto: Puheenjohtajisto kävi pj-risteilyllä ja sai hyviä vinkkejä
loppuvuotta ajatellen. Puheenjohtajisto myös soitti historiikin päätoimittajalle, joka
selvittelee tilannetta pääsiäisen yli.
b) Kopo: Hanna ja Sandra kävivät HYYn kopovastaavien kokoontumisessa. 6.4.2018
vararehtorin tapaamiseen on kutsuttu ainejärjestöjen edustajat. Valtsikan
toivelistaprojekti uudelle rehtorille ei ole edistynyt, mistä juteltiin myös
koposeminaarissa. Seminaarin puheenjohtaja ehdotti listan viemistä vararehtorin
tapaamiseen. 12.4.2018 HYY esittäytyy kampuksilla. Kontekstin kopo perehdytetty.
Leffaryhmästä ei ole kuulunut.
c) Suhteet: Hengailuilta Kannun hallituksen kanssa sujui hyvissä merkeissä, ja
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suunniteltiin yhteisiä kesäjuhlia. Lahdessa on 5.4.2018 sauna varattuna.
d) Tilat ja ympäristö: Sub rikkoi pöydän. Patalaput ja leikkuulaudat kadonneet (löytyvät
mahdollisesti Subilta). HYYn kalustetuki käytettävä; ostetaan videotykki Lingvaan.
e) Tuutorointi ja fuksit: Koulutuksia ollut toistaiseksi ainakin yksi.
f) Työelämä ja alumnit: Urasafari on parempi siirtää syksylle, sillä keväällä on muuta
ohjelmaa niin paljon, minkä lisäksi suunnittelua ei ole vielä käynnistetty.
g) Tapahtumat: Sauna varattu sunnuntaille 29.4.2018. Fanny ja Ahto tapasivat HYYtä
150-juhlavuoden merkeissä. Keskustasitseille ei saada tukea, koska tapahtuma ei
olisi kaikille avoin. Juhlavuoden kampuspäivänä järjestöt voivat järjestää
haluamaansa ohjelmaa ja HC:n tarkoitus toimia koordinoijana. Tulevia tapahtumia:
risteily, Hesarin appro, kaverisitsit, vappu sekä suursitsit. Alina-varaukset fuksi- ja
pikkujoulusitseille.
9.

Päätösasiat
Päätösasioita ei ole.

10.

Tulevat tapahtumat
GDPR-koulutus 9.2.2018.

11.

META
Mietitään puheenaiheita tiedekunnan illalliselle.

12.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.44.
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____________________________

puheenjohtaja

sihteeri

Laura Hynönen

Katri Björklöf

____________________________

____________________________

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Jenni Halkola

Timo Kalliokoski

