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Hallituksen kokous 17/2019  
Osallistujat: 

Timo Kalliokoski 

Sofia Aalto 

Tia Niemelä 

Emma Palojärvi 

Tuomas Mäenpää 

Ahto Harmo 

Alexander Suvorov 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avataan kello 18.30. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
a. Ilmoitusasiat: Pidetään sähköpostikokous ritarikunnan mitaleja koskien lauantaina 19.10 

kello 11.00 alkaen. Wihuri maksanut 1000 euroa tukea. Historiikit ovat tulleet painosta 
b. Posti: Kutsu Humanistiska föräringen vid Åbo Akademi:n vuosijuhlille, jotka ovat 16.11 

Turussa. Hinta on 90 euroa ja matka on omakustanteinen. Humanisticum lähettää 
onnittelun järjestölle 
 
Katharsis ry on tilannut 40 kpl laulukirjoja. Laulukirjoja pistetään tilaukseen.  

6. Sektorien kuulumiset 
 . Puheenjohtajisto: Ei mainintaa. 
a. Kopo: Kollegion ja tiedekuntaneuvoston hakemuksien viimeinen jättöpäivä on maanantaina 
21.10.2019.  
 
Opintotoimikunnan kokous pidettiin 16.10.2019. Kokouksessa oli 4 läsnä, mutta osallistujien kesken oli 
paljon keskustelua muun muassa elokuva lehtoraatista, sitä koskevasta adressista ja tiedosta sekä kielten 
kurssien vähäiset opintopisteiden määrät työmäärään nähden. 
b. Suhteet: HYAL ehdottanut tapaamista, jossa he esittäytyisivät. Ehdotetaan tapaamispäiväksi 
30.10.2019. 
c. Talous: Ei mainintaa.  
d. Tapahtumat/kulttuuri/ympäristö:  
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Kulttuuriviikot alkavat ensi viikolla. Passivastaanotto pidetään maanantaina 21.10.2019 kello 12.00-17.30) 
Järjestöjen ilmoittautuminen päättyy 18.10.2019. Mukana ovat jo Umlaut, Eidos, Fibula ja Mythos. 
Tapahtumia on paljon ja niitä järjestetään melkein joka päivä. Ohjelma julkaistaan 19.10.2019. Klusterille 
tulee iso mainosjuliste kilttuuriviikoista. Lisäksi kaksi pienempää julistetta sijoitetaan eri paikkoihin. 
Haalarimerkit tulee viimeistään 30.10. Tarrat passeihin on ostettu. Julkaistaan laulukirjanlaulanta-
tapahtuma 17.10.2019 ja Halloween-bileiden tapahtuma 18.10.2019. Halloween-bileet päättävät 
kulttuuriviikot. 

 
 Alina-vuoroa on toivottu laskiaistiistaiksi 25.2. Loppuvuoden tapahtumia: pikkujoulusitsit on 18.12. Uusien 
ilta pidetään mahdollisesti marraskuun lopulla. 
 
e. Tilat: Klusterille on saatu uusia huonekaluja. 24.10.2019 pidetään tilakonklaavin kokous kello 17.00.  
 
Klusterille hankitaan vielä projektorit, taulut, peili. Budjetti hankintaan on 300 euroa.   
 
Pidetään kokoustauko kello 19.14.  
 
Jatketaan kokousta kello 19.16.  
 
Tialla on tilavastaavan vuoro. Seuraavalla viikolla vuoro siirtyy Emmalle. 
 
f. Tuutori/fuksi/kv: Ei mainintaa. Tuutoreille pidetään mahdollinen kiitosilta.  
g. Työelämä/alumnit 
 
Urasafarille ilmoittautui 18 alumnia. Toistaiseksi opiskelijoita on ilmoittautunut reilu puolet tästä, mutta 
haku onkin käynnissä vielä ti 22.10. asti. Urasafarin avajaistilaisuus pidetään pe 25.10. ja se on avoin 
muillekin kuin urasafarin osallistujille (luodaan fb-tapahtuma, joka jaetaan kulttuuriappro-tapahtumaan). 
Tapahtumassa kuullaan puheenvuoroja mentoroinnista ja humanisteista työelämässä. Pientä purtavaa ja 
viiniä tarjolla.  
 
Columbia Road-excua selvitellään marraskuulle.  

 
h. Urheilu:  
 
Futsalsarjan ilmoittautuminen on sulkeutunut ja mukaan ilmoittautui lopulta 11 joukkuetta, joten 
kunnollinen sarja saadaan pelattua! Sarjamaksu on siis 189€ ja pitää vielä muistuttaa Subia ja Kronosta 
maksun jakamisesta, vaikka järjestöt ovatkin jo alkuvuodesta lupautuneet jakamaan maksut tämän vuoden 
osalta. Macronin pelipaidat logopainatuksella maksaisivat OLL:n kautta 18,50€ kpl + toimituskulut eli 
kymmenen paitaa 185€. Liivit painatuksella olivat vielä kysymysmerkki, mutta kymmenen liiviä ilman 
painatusta maksaisi nettisivujen mukaan n. 45€ + toimitus. 
i. Viestintä: Pyritään päivittämään nettisivuja lisää. 
j. Yhdenvertaisuus: Ei mainintaa. 
k. Historiikkitoimikunta: Kirja on haettu. Julkistustilaisuus pidetään 23.10. Tarjoilut on suunniteltava. 
Eräs alumni on luvannut tarjota laatikon skumppaa. Pyritään saamaan tilaisuuteen lisää hallituksen jääseniä 
järjestämään (1–2 henkilöä Ahdon ja Timon lisäksi). Lähinnä tehtävänä tarjoilujen asettelua, tuolien 
järjestelyä ja myynti- ja jakohommaa. 

7. Päätösasiat 
Esitys: Jaetaan historiikki aiemman päätöksen lisäksi myös Emi Maedalle. Esitys hyväksytään.  
Esitys: Historiikin hinta on 10e. Esitys hyväksytään. 

8. Tulevat tapahtumat. Vuosijuhlat järjestetään 26.10.2019. Artisti on löydetty, mutta valokuvaaja 
puuttuu vielä. Urasafarin aloitustilaisuus myös tulossa. Kokous 11.11 siirretään ajalle 13.00  

9. META 
Ei mainintaa. 

10. Kokouksen päättäminen 
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Kokous päätetään 19.49. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 ____________________________  ____________________________ 

 puheenjohtaja     sihteeri 

 Timo Kalliokoski    Alexander Suvorov 


