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Hallituksen kokous 19/2018  

 

Läsnä:  

Laura Hynönen 

Katri Björklöf 

Tuukka Eronen 

Ahto Harmo  

Fanny Rousu 

Timo Kalliokoski (kohdat 6L-10) 

Kaisa Rahikka (kohdat 9b-10) 

Sandra Lindblom (kohdat 9b-10)  

 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.25.  

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todetaan, että kokous ei ole vielä päätösvaltainen. Kello 19.00 kokous on päätösvaltainen, 

kun Timo Kalliokoski saapui paikalle. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Hyväksytään esityslista ehdotuksen mukaan.  

 

4. Kokouksen sihteerin valinta 
Fanny Rousu valittiin kokouksen sihteeriksi.   

 

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuukka Eronen ja Ahto Harmo.  

 

6. Ilmoitusasiat ja posti  
Ilmoitetaan, että vuosijuhlat ovat tulossa. Vessan palohälytin piippaa kovaa. Ahto selvisi 

kamppailusta tulostimen kanssa. 

 

Posti: 

a) Vujukutsut: Ei ole tullut.  

b) Muu posti: Mainostalo Polar-Lahja OY:ltä laskun heijastimista. Lasku on 458,80€.  

 

7. Sektorien kuulumiset 
a) Puheenjohtajisto: Ansiomerkkien saajille on nyt ilmoitettu henkilökohtaisesti.  

Järjestöille on myös lähtenyt viesti koskien tilajakoon liittyvästä tilastartista 19.11. 

Laura menee sinne HC:sta paikalle.  

b) Suhteet/kv: Timo keskustellut Kannun taannoisen suhdevastaavan kanssa ja vinkkien 

perusteella suunnitteilla systemaattisempi lähestymistapa yrityssuhteisiin ja 

sponsseihin. 

c) Tapahtumat: Alina-salin ensimmäinen ja toinen varauskierros ovat pian. 
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Ensimmäisellä varauskierroksella yritetään saada laskiaiselle varaus perinteisiä 

juhlia varten ja toisella varauskieroksella Alina kevätsitsejä varten. Tulevia 

tapahtumia Pikkutuhmat pikkujoulu-sitsit, MATLu, HYY150.  

d) Talous: Käsiteltiin vuosijuhla-asioita.   

e) Tilat/ympäristö: Vaihdetaan vessan palohälyttiimeen patterit. Kaisa ollut yhteydessä 

järjestöasiantuntija Jaakko Kalskeeseen liittyen siihen, että Skald ei ollut toimittanut 

tarvittavia dokumentteja tiloihin liittyen, eikä heillä ole nyt käyttöoikeutta 

Klusterille. Humanisticum voi kyllä myöntää tilankäyttöoikeuden Skaldille, mutta se 

on isompi projekti joka venyy ensi kevääseen. Helena on hankkinut Ikeasta uuden 

ison kattilan Klusterille.     

f) Tuutori/fuksi: Ei kommentoitavaa.  

g) Työelämä/alumnit: Tuukka hoitaa Urasafaria loppuviikon.    

h) Viestintä: Ei kommentoitavaa.   

i) Rahasto: Tapaaminen rahastoon liittyen: Doodleen on vastannut 9 järjestöä. Jos 

useampi järjestö ei vastaa Doodleen, lähetetään kuitenkin kollektiivinen kutsu 

tapaamiseen kaikille, kun päivä on selvillä.   

j) Urheilu/futis: Humanistit United sijoittui neljänneksi syksyn futissarjassa. 

Ilmoittauduttu mukaan talven futsalsarjaan, Tuomas laittaa maksuista kuitit 

viimeistään tämän viikon perjantaina. Myös jos on halua yleiseen tai hallituksen 

omaan prison island- tai pakohuone-aktiviteettiin, se onnistuu.  

k) Kopo: Joitakin kandi- ja maisteriohjelmien hakuja oli jatkettu to 24.10. asti, kun 

hakemuksia oli tullut vähemmän kuin täytettäviä paikkoja. Valintatoimikunta 

kokousti maanantaina ja teki ehdotuksen johtoryhmiin valittavista 

opiskelijaedustajista niiden johtoryhmien osalta, joissa haku ei ollut enää auki. Vain 

kulttuurientutkimuksen kandiohjelmassa hakemuksia oli tullut enemmän kuin 

avoimia paikkoja, mutta toimikunta pohti kenet valittaisiin hakemusten perusteella 

varsinaiseksi jäseneksi ja kenet varajäseneksi.Tiedekunnan opetustaitotoimikunnan 

opiskelijajäsenen hakua on jatkettu 30.10. asti, sillä hakemuksia ei tullut yhtään 

edelliseen deadlineen (22.10.) mennessä. Sandra oli tiedekuntien opintovastaavien 

tapaamisessa. Siellä tuli esille rehtorineuvoston kannanotto, että tulevaisuudessa 

toisen tutkinnon suorittaminen voisi olla maksullista. HYY vastaa tähän 

kannanottoon.   

l) Vujut: Vujujen maksuohjeiden lähetys tänään illalla. Kysytään jäsennauhan 

tilanneilta, haluavatko he ruusukkeen vai nauhan. Taitellaan ruusukkeet valmiiksi. Ei 

ole löytynyt toistaiseksi nakkeilijoita tarjoilijoiksi. Laitetaan ilmoitus, että pientä 

rahallista korvausta vastaan palkataan tarjoilijoita vujuille. Puhujille on ilmoitettu 

aikataulu ja illan kulku.    

 

Palataan kohtaan 2. 

 

8. Päätösasiat 
Ei päätösasioita.     

 

9. Tulevat tapahtumat 
a) PJ-semma 30.10.: Laura tekee eventin huomenna. Aiheina mm. jäsenrekisteri, 

rahasto ja loppuvuoden tekemisiä. 

 

10. META 
a) Bailataan.fi on lähestynyt meitä kosintamielessä. Kiitetään tarjouksesta, mutta ei 

kiitos. Ei koeta, että tapahtumamme ovat niin isoja että tarvittaisiin erillistä 
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lipunmyyntivälittäjää.  

b) Humanisticum-uutisia ThinkLetteriin. ThinkLetter on kaksi kertaa vuodessa 

alumneille lähetettävä sähköinen lehti/uutiskirje. Tarkoituksena olisi kirjoittaa lyhyet 

terveiset toimintaamme liittyen. Pohditaan asiaa ja mietiskellään millainen viesti 

halutaan laittaa. Vastataan kuitenkin myöntävästi ja ensi viikolla kootaan jonkinlaiset 

terveiset kasaan.   

c) Loppuvuoden kokousajankohdat:  

Keskiviikko 7.11. klo 18 

Maanantai 19.11. klo 18     

 

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.27. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ____________________________  ____________________________ 

 puheenjohtaja     sihteeri 

Laura Hynönen    Fanny Rousu 

 

 

____________________________  _____________________________ 

pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja 

Tuukka Eronen    Ahto Harmo 


