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Hallituksen kokous 19/2019  
Osallistujat: 

Timo Kalliokoski 

Katri Björklöf 

Tuomas Harju 

Emma Palojärvi 

Alexander Suvorov 

Sofia Aalto 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avataan kello 18.15. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Kokouksien 17 ja 18 pöytäkirjat hyväksytään. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
a. Ilmoitusasiat: HYAL ry ei päässyt kokoukseen esittäytymään. Odotamme uutta 

yhteydenottoa. 
b. Posti: Fuksimerkin ja vuosijuhlamerkin laskut Promlerilta ovat saapuneet. 

6. Sektorien kuulumiset 
 . Puheenjohtajisto: Vastaperustettu Orbis haluaa Humanisticum ry:n jäseneksi ja tarjoutui 
tulemaan kokoukseen. 
a. Kopo: Dekaania tavattiin 28.10. Aiheina olivat muun muassa siirtymäajan päättyminen, 
yksikkökokousten huono osanotto, liian vähäiset kandivalmistumiset, elokuva- ja tv-tutkimuksen 
yo-lehtoraatti, opiskelijapalautejärjestelmät, sekä tiedekunnan johdon ja opiskelijajärjestöjen 
illalliset. 
b. Suhteet: HYAL ry ei päässyt kokoukseen esittäytymään. Odotamme uutta yhteydenottoa. 
c. Talous: Ylimääräisten kaappien maksusta ei tehty päätöstä tilakonklaavissa Muitakin 
päätöksiä on lykätty seuraavalle konklaavin kokoukselle. 
d. Tapahtumat/kulttuuri/ympäristö: Kulttuuriapprot ovat käynnissä. Niiden haalarimerkit ovat 
tulossa pian.  
Humanisticumille myönnettiin keväälle uusi Alina-sali vuoro. 
Ehdotus: Pikkutuhmien pikkujoulusitsien nimestä poistetaan ”pikkutuhma”-osuus. Ehdotusta 
pohditaan vielä lisää. 
Ehdotetaan hallituksen virkistäytymisiltaa. Ajasta päätetään doodlen avulla. 
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e. Tilat: Ylva tekee tilakatselmusta A-rapun hissiä varten 4.11. klo 12-13.30. Kierrokselle 
pääsee enintään 5 henkilöä. Kierrokselle lähetetään Humanisticumin edustajia.  
Emma toimii tilavastaavana tällä viikolla. Ensi viikolla vastuu siirtyy Alexille. 
 
f. Tuutori/fuksi/kv: Pohditaan kv-yhteistyötä vastaperustetun Orbiksen kanssa.  
g. Työelämä/alumnit: Urasafarin avajaiset pidettiin 25.11.2019. Tapahtuma oli menestynyt. 
Työelämä ja alumniyhteistoiminta superviikko on tulossa. Viikkoon sisältyy Alumni-workshop, 
johon on kysytty mukaan jäsenjärjestöjen alumni- ja työvastaavia sekä tiedekunnan 
viestintäpäällikköä. Alumni-workshopin päiväksi on päätetty maanantai 18.11 kello 16-19. 
Columbia Road-ekskursio on tiistai 19.11 kello 17.00. Osallistujat tekevät markkinointitekstin. 
Ekskursiosta tehdään Facebook-tapahtuma. Urasafari jatkuu ja päättyy palautetilaisuuteen.  
 
Ansiomitalit toimitetaan henkilöille, jotka eivät päässeet vastaanottamaan niitä Humanisticumin 
vuosijuhlille,  
h. Urheilu: Futsalsarjan sarjamaksu 189€ on maksettu ja kuitti on lähetetty taloudenhoitaja Katri 
Björklöfille. Otteluohjelmasta on viestitty joukkueen fb-sivulla. Ensimmäinen matsi on 6.11. klo 14.  
Pelipaita pelkällä logopainatuksella maksaa 18.50€/kpl Liivit huomattavasti halvempia. Jos paitoihin 
laitetaan esim. numerot ja/tai mahdollisia sponsoreita. Sponsorit voivat mahdollisesti rahoittaa osan 
paidoista. 
i. Viestintä: Ei mainintaa.  
j. Yhdenvertaisuus: Vuosijuhlien jatkoilla poistetiin henkilö häirintätapauksen takia 
Securitaksen avustuksella. Asaa käsitellään.  
k. Historiikkitoimikunta: Toimikunta on täyttänyt tehtävänsä ja julkaissut historiikin. 

7. Päätösasiat: 
 Ei päätösasioita 

8. Tulevat tapahtumat  
Pakopelihuone on suunnitellussa, Laulukirjalaulanta tulossa. Tapahtumaan pääsevät 
paikalle Timo, Emma, Sofia ja mahdollisesti Alex. 

9. META 
Laulukirjan läpikatsanta etenee. 

10. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätetään kello 19.21 

 
 

 

 ____________________________  ____________________________ 

 puheenjohtaja     sihteeri 

 Timo Kalliokoski    Alexander Suvorov 


