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Hallituksen kokous 14/2019
Osallistujat:
1. Kokouksen avaus
Kokous avataan kello 18.06.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Tia Niemelä saapuu kohdassa 4.
Hyväksytään 11. ja 13. kokousten pöytäkirjat pienin korjauksin.
5. Ilmoitusasiat ja posti
a. Ilmoitusasiat: Myöhästyneen toiminnantarkastuksen jälkeen ei toimitettu allekirjoitettua
toimintakertomusta. Asiakirja toimitetaan mahdollisimman nopeasti.
b. Posti: KTTO:lta on saapunut kirje.
6. Sektorien kuulumiset
.
Puheenjohtajisto: Puheenjohtajien seminaarin päivämääräksi on ehdotettu 12.9.2019. Ehdotus
hyväksytään. Alumniyhdistykseltä on saatu ehdotus yhteistyöstä. 4.9.2019 pidetään tapaaminen, jossa
tämä ehdotus käsitellään. Ritarikunnan tapaa merkkien jakamisessa ei muuteta. On ehdotettu, että
yhdistykset saavat asettaa ehdokkaitaan ansiomerkkien saamiseksi. Hallitus lähettää syysterveiset
jäsenjärjestöjen sähköpostilistoille.
a.
Kopo: Humanistisen tiedekunnan valintatoimikuntahaku päättyy 16.9. Dosenttitoimikunnan haku
on auki.
b.
Suhteet: Toivotaan hallitukselta osallistumista mahdollisimman moniin fuksiaisiin. Järjestöille
lähetetään asiaa koskien sähköpostia. Humanisticum on avoin järjestö, ja hallitus on innokas osallistumaan
jäsenjärjestöjen fuksiaisiin, mutta jäsenjärjestöjä toivotaan ilmoittamaan ajoissa, mikäli Humanisticumin
rasteja halutaan fuksiaisiin.
c.
Talous: Odotetaan toiminta-avustusta. Kassakaapin avaimen kopio on hävinnyt, minkä vuoksi
täytyy teettää uusi kappale.
d.
Tapahtumat/kulttuuri/ympäristö: Matlun ja Humanisticumin kesäbileet olivat onnistuneet. Bileet
järjestettiin Mascotissa. Tuloja oli 0 € ja menoja saman verran. Fuksisitseille luodaan tapahtuma ja tehdään
ilmoittautumislomake. Ehdotetaan merkkimarkkinoiden ja ompeluillan yhdistämistä yhdeksi tapahtumaksi.
Tapahtuma järjestetään mahdollisesti pian. Ehdotetaan uusien haalarimerkkien suunnittelua. Suunnittelu
toteutuu kilpailun muodossa, jolloin kaikki Humanisticumin jäsenet voivat osallistua.
e.
Tilat: Tilavuorojen kierto siirtyy samalla tavalla kuin aikaisemmin. Jokainen hallituksen jäsen toimii
kaksi viikkoa tilavastaavana.
f.
Tuutori/fuksi/kv: Orientaatio viikko sujui hyvin. Humanisticum pitää rastia Umlautin, Bouffen, DC:n,
Symposionin, Setentan, SUBin, Kronoksen ja KuKan fuksiaisiin. Hallitus päivittää fuksioppaan. Fuksiaisten
päivämääräksi päätetään 30.9.2019
g.
Työelämä/alumnit: Humanisticum tapaa tiedekunnan alumnien edustajan kanssa 4.9.2019.
Tapaamisessa keskustellaan yhteistyöstä Humanisticumin ja alumnien kesken. Urasafari on polkaistu
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käyntiin. Uusi tapaaminen Urasafaria koskien on tällä viikolla. Pidetään starttitapahtuma lokakuun
alkupuolella.
h.
Urheilu: Jalkapallosarjan maksut nousevat, sillä aiemmilla hinnoilla on tehty tappiota Unisportin ja
yliopiston puolella. Maksuksi on asetettu 1000 euroa, jolloin SUB, Kronos a Humanisticum maksavat noin
333 euroa jokainen. Sarjaan osallistumisen tilalle on ehdotettu oman pienen turnauksen järjestämistä,
mutta asiaa pohditaan vieläi.
Viestintä: Humanisticumin hallitus päivittää nettisivut.
j.
Yhdenvertaisuus: Ei mainintaa
k.
Historiikkitoimikunta: Historiikin nimi päätetään 3.9.2019 hallituksen kokouksessa.
7. Päätösasiat
.
Historiikin nimeäminen
Viime kokouksesta jatkoon päässeet ehdotukset:
Humanisti ja ylpeä siitä: /
Kytevä humanismin liekki:
Humanisticum ry:n historia 1966–2016

8.
9.
10.

Humanisti ja ylpeä siitä: Humanisticum ry:n historia 1966-2016 valitaan historiikin nimeksi.
b.
Syksyn kokouspäivien päättäminen
Hallituksen kokouksia pidetään seuraavina päivinä:
- 18.9.2019 kello 16.30
- 3.10.2019 kello 18.00
- 17.10.2019 kello 18.00
- 30.10.2019 kello 18.00
- 11.11.2019 kello 18.00
- 25.11.2019 kello 18.00
- 12.12.2019 kello 18.00.
Tulevat tapahtumat
Käsitelty edellisissä kohdissa.
META
Ei muita esille tulevia asioita.
Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään kello 19.20
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