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Hallituksen kokous 13/2019
Läsnä:
Timo Kalliokoski
Ahto Harmo
Tuomas Harju
Sofia Aalto
Emma Palojärvi
Katri Björklöf

1.

Kokouksen avaus
Timo Kalliokoski avaa kokouksen klo 18.11.

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

4.

Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirjojen hyväksyminen siirretään seuraavaan kokoukseen.

5.

Ilmoitusasiat ja posti
a. Ilmoitusasiat: Vuosijuhlat järjestetään Vinnillä lauantaina 26.10.
b. Posti: Punaiselta ristiltä tietoa Nälkäpäivä -keräyksestä.

6.

Sektorikuulumiset
a. Puheenjohtajisto: Puheenjohtajaseminaari järjestetään syksyllä, päivämäärä
päätetään seuraavassa kokouksessa. Keskiviikkona 21.8. klo 14 mennään tapaan
varadekaani Tuomarlaa ja keskustellaan opiskelijaviestinnästä.
b. Kopo: Tiedekuntaneuvostossa varajäsen haussa, samoin AHOT -työryhmässä.
Syksyllä hakuun tulevat paikat ensi kauden tiedekuntaneuvostossa ja
yliopistokollegiossa.
c. Suhteet: Yhteiset bileet tulossa Matlun kanssa tiistaina 20.8.
d. Talous: Mietittiin pankkien kilpailuttamista syksyllä. Kaikkeen mennyt
vähemmän rahaa mitä oltiin suunniteltu, mutta sitseiltä ei olla tehty niin paljon
voittoa kuin ennen, syynä mm. panostus vegeruokaan.
e. Tapahtumat/kulttuuri/ympäristö: Fuksiaiset suunnitteilla, mietittiin vaihtoehtoja
rastikierroksen tilalle. Kesäsitsit tulossa ennen orientaatioviikkoa. Keskusteltiin
muovin kierrätyksestä ja siitä, pitäisikö etsiä yhteistyöbaari. Myös
ympäristödokumenttia voisi päivittää.
f. Tilat: Viikkosiivousvuorot päivitetty, lista täytyy printata. Hallitus teki klusterilla
suursiivouksen alkukesästä.
g. Tuutori/fuksi/kv: Ensiviikolla viimeiset tuutorikoulutukset; keskiviikkona kv-
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h.

i.

j.
k.
l.

7.

tuutorien ja torstaina muiden. Myös kv-tuutorin yhteinen hengailuilta
suunnitteilla ennen orientaatioviikkoa. Keskusteltiin tuutorien kiitosillan
järjestämisestä marraskuussa ja mahdollisista kv-sitseistä. Welcome Fair on
orientaatioviikon tiistaina, myös Fuksiseikkailuun ollaan ilmoittauduttu.
Työelämä/alumnit: Urasafari suunnitteilla. Tapahtumassa opiskelija ja alumni
räätälöivät työpäivän. Yhteinen aloitustilaisuus lokakuussa ja purkutilaisuus
joulukuussa. Perustetaan työryhmä suunnittelua varten. Keskusteltiin siitä,
saataisiinko myös tiedekunta mukaan tapahtumaan. Edellisellä kerralla
tapahtuma oli suomeksi ja ruotsiksi, nyt järjestetään myös englanniksi. Lisäksi
Columbia Road Oy ehdottanut yritysvierailua.
Urheilu: Jalkapallosarjojen sarjamaksut nousevat täksi kaudeksi huomattavasti.
Syynä se, että yliopisto/Unisport tehnyt tappiota. Pohdittiin pitäisikö ottaa kantaa
maksujen noususta. Jäsenjärjestöjen ja varainkeruun avulla mahdollista saada
maksut suoritettua. Tämä tietysti kolaus pelipaitasuunnitelmille, selvitetään mistä
paidat mahdollisimman halvalla. Monet vanhat pelaajat
valmistuneet/valmistumassa, joten uusien rekrytointi erittäin tärkeää.
Suunnitteilla myös humanistien urheilupäivä syksylle.
Viestintä: Ei paikalla.
Yhdenvertaisuus: Ei paikalla.
Historiikkitoimikunta: Oikoluku käynnissä. Tabula puuttuu ja Ville Eerolan luku
vielä korjattavana. Seminaaripäivä järjestetään keskiviikkona 23.10.

Päätösasiat
a. Historiikin nimeäminen:
Lari Ahokkaan ehdotukset:
Humanisti ja ylpeä siitä /
Huoneistosäätiöstä yhteisöksi /
Humanismin kytevä liekki :
Humanisticum ry:n historia 1966-2016
Pöydätään nimeäminen seuraavaan kokoukseen.
b. Syksyn kokouspäivien päättäminen: Seuraava kokous tiistaina 3.9. klo 18, loput
päätetään, kun enemmän hallituksen jäseniä paikalla.

8.

Tulevat tapahtumat
a. Matlu + HC kesäbileet
b. Kesäsitsit
c. Avajaiskarnevaalit

9.

META
•

10.

Ei muuta.

Kokouksen päätös
Timo Kalliokoski päättää kokouksen 19.48.
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____________________________

puheenjohtaja

sihteeri

Timo Kalliokoski

Sofia Aalto

