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1. Kokouksen avaus 

Kokous avataan kello 16.33 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.  

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään pienin muokkauksin. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
a. Ilmoitusasiat: Ei ilmoituksia. 
b. Posti: Humanisticum on saanut kutsun HAO:n vuosijuhliin. Humanisticumin vuosijuhlat ovat 
samana päivänä (20.10). Ei edustajaa Humanisticumilta. 

6. Sektorien kuulumiset 
 . Puheenjohtajisto: 
 Puheenjohtajien seminaari pidetään maanantaina 23.9.2019 kello 18 Utopiassa. 
 
Varadekaani Ulla Tuomarlan kanssa on keskusteltu siirtymäajasta ja siitä, kuinka opiskelijoita  
tiedotetaan teemaan liittyvistä asioista. Lisäksi pohditaan, kuinka siirtymäajan kanssa menetellään.  
 
Alumnien kanssa pidettiin tapaaminen yhteiskuntasuhteiden luomisen tienoita. 
Kysellään mielipidettä Metsätalon Unicafen ravintolatilojen kehittämisestä. 
a. Kopo:  

• Opintotoimikunnan kokous ehdotus: 23.9 klo: 16-17 tai 17-18. Kokous 
siirretään myöhemmälle ajalle. 

• Tiedekuntaneuvoston ja yliopistokollegion haut auki 14.10.2019 saakka.  
• Valintatoimikunnan jäsenet valittiin.  

c. Suhteet:  
Humanisticum on osallistunut moniin fuksiaisiin.  
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d. Talous: Ei mainintaa. 
e. Tapahtumat/kulttuuri/ympäristö:  
Fuksisitsit pidetään perjantaina 20.9.2019.  
 
Ehdotetaan tapaamista Humanisticumin vuosijuhliin liittyen ennen puheenjohtajien seminaaria. 
Muun muassa. Keskustellaan vuosijuhlapuhujan valitsemisesta. 
 
Kulttuuriviikot pidetään lokakuussa. 
 
f. Tilat:  
g. Selvityspyyntö perjantaina 6.9.2019 tapahtumiin liittyen on tullut Humanisticumille. 
Tapahtumia selvitellään.  
h.  
Fuksiseikkailun aikana 2 ainejärjestöä pitävät rastia Humanistiklusterilla. Järjestäjille pidetään 
nopea koulutus tiloihin liittyen. 
 
Tilavuoro siirtyy Sofia Aallolle ensi viikosta lähtien.  
 
Humanisticum lähettää viestiä HYY:lle klusterin pakastimesta. Mahdollisesti tilataan huoltoa.  
 
i. Tuutori/fuksi/kv:  
Fuksisitsit pidetään perjantaina 20.10.2019. 
 
Humanisticumin fuksiaisia suunniteltiin tällä viikolla. Fuksiaisille ja sitseille on luotu Facebook -
tapahtumat. 
 
Jäsenjärjestöille on lähetetty viestiä rastin pitämisestä fuksiaisissa ja tapahtumaa suunnitellaan 
lisää ensi viikolla. 
Fuksiopas päivitetään.  
 
Kv-sitsit järjestetään mahdollisesti marraskuussa. 
 
j. Työelämä/alumnit: Työelämä-ja alumnivastaavat tapasivat tiedekunnan viestintäpäällikköä.  
 
Lisäksi on tulossa uusi tapaaminen tiedekunnan kanssa.  
 
Tapaamisessa pohditaan Vuoden alumni-palkinnon jakamista ja tilojen varaamista joko 
Metsätalolta tai Vanhalta ylioppilastalolta tilaisuutta varten.  
 
Urasafaria suunnitellaan.  
Urapalvelut eivät suostuneet kustantamaan mentorikoulutusta alumneille Urasafaria varten. 
Asialle pohditaan ratkaisua. 
 
k. Urheilu: Unisport on alentanut sarjamaksujen hintaa, 
Mahdollisesti pidetään oma jalkapalloturnaus ja yksittäisiä harjoitusotteluja muita joukkueita 
vastaan. 
Pelipaitojen hankintaa pohditaan uudestaan. 
Pohditaan muun urheilutoiminnan järjestämistä Humanisticumin puolelta. 
l. Viestintä: Fuksiaisista pyritään viestimään aktiivisesti. 
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m. Yhdenvertaisuus: Ei mainintaa. 
n. Historiikkitoimikunta: Tekstit ovat valmiina. 

7. Päätösasiat 
 . Dosenttitoimikunnan opiskelijajäsen. 1 opiskelija on lähtenyt pois, ja haetaan uutta 
opiskelijajäsentä.  
Dosenttitoimikuntaan on hakenut kaksi opiskelijaa. 
Opiskelijajäseneksi valitaan Vehka Hakonen.  
       8.Tulevat tapahtumat 
       Fuksisitsit järjestetään perjantaina 20.9.2019.  Timo Kalliokoski toimii laulunjohtajajana. 
Ruokamenu on suunniteltu ja juomat ostetaan piakkoin.  

8. META 
Ei muita esille tulevia asioita. 

      10. Kokouksen päättäminen 
       Kokous päätetään kello 17.37. 

 
 

 

 ____________________________  ____________________________ 

 puheenjohtaja     sihteeri 

 Timo Kalliokoski    Alexander Suvorov 


