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Hallituksen kokous 1/2020
Läsnä: Tia Nieminen, puheenjohtaja
Etta Melander
Sofia Aalto
Mia Pennanen
Emma Palojärvi
Maria Ahola
Katri Björklöf
Timo Erävuori
Alexander Suvorov
Linnea Niskanen
Ahto Harmo, poistui aikaisin

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20:06

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

4.

Kokouksen sihteerin valinta
Valittiin Etta kokouksen sihteeriksi.

5.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin Emma ja Mia pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi

6.

Ilmoitusasiat ja posti
a. Ilmoitusasiat:
-Mia ja Emma kävi esittäytymässä vaihtareille. Se meni hyvin. Paikalla oli noin 50
ihmistä, joille luvattiin pitää kv-sitsit.
-Hallituslaiset alottivat viikkosiivoukset ja siivosivat klusterin 10.1.. Siistiä tuli.
-Alumnien pikkujoulut ovat tammikuussa.
-Tulostin toimii taas
b. Posti: Ei postia

7.

Hallituksen järjestäytyminen
a.

Varapuheenjohtaja: Sääntöjen mukaan Humanisticumilla saa olla kaksi

varapuheenjohtajaa. Ehdokkaita tehtävään oli kolme: Emma Palojärvi, Sofia Aalto sekä

Humanisticumin hallituksen kokous 1/2020
päivä 14.01.2020 klo 18.00
Kerhohuone Illuusio, Uusi Ylioppilastalo

Alexander Suvorov. Kaikki kolme esittelivät itsensä ja pitivät motivaatiopuheet siitä,
miksi he olisivat sopivia tehtävään. Sen jälkeen hallituksella oli suljettu lippuäänestys.
Tia ja Mia laskivat äänet, koska Emma oli jäävi. Äänten perusteella ensimmäiseksi
varapuheenjohtajaksi valittiin Emma ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Sofia.
b.

Sihteeri: Etta oli ainoa ehdokas, joten tehtävään valittiin Etta.

c.

Taloudenhoitaja: Timo oli ainoa ehdokas, joten tehtävään valittiin Timo.

d.

Tapahtumavastaava: Emma oli ainoa ehdokas, joten tehtävään valittiin Emma.

e.

Ympäristövastaava: Maria oli ainoa ehdokas, joten tehtävään valittiin Maria.

f.

Fuksi- ja tuutorivastaava: Mia oli ainoa ehdokas, joten tehtävään valittiin Mia.

g.

Kv-vastaava: Mia oli ainoa ehdokas, joten tehtävään valittiin Mia.

h.

Suhdevastaava: Alexander oli ainoa ehdokas, joten tehtävään valittiin

Alexander.
i.

Tiedottaja: Katri oli ainoa ehdokas, joten tehtävään valittiin Katri.

j.

Työelämä- ja alumnivastaava: ei ehdokkaita

k.

Opintovastaava: Alexander ja Tuomas kiinnostuneita, joten heidät valittiin

tehtävään.
l.

Vuosijuhlavastaava: Etta ilmaisi kiinnostuksensa, mutta totesi, että ei halua

tehdä sitä yksin. Keskustelun jälkeen myös Emma ja Tia osoittivat kiinnostustaan
tehtävää kohtaan. Tehtävään valittiin siis Etta, Emma ja Tia.

8.

m.

Kulttuurivastaava: Emma oli ainoa ehdokas, joten tehtävään valittiin Emma.

n.

Yhdenvertaisuusvastaava: Ei ehdokkaita.

o.

Tilavastaava: Sofia oli ainoa ehdokas, joten tehtävään valittiin Sofia.

p.

Tietosuojavastaava: Sofia oli ainoa ehdokas, joten tehtävään valittiin Sofia.

Virkailijoiden valinta
a.

Linnea ilmaisi kiinnostustaan tapahtumavirkailijan roolista. Samaan rooliin oli

tullut myös sähköpostihakemus Siiri Virralta. Siiri ja Linnea valittiin
tapahtumavirkailijoiksi.
b.

Ahto ilmaisi kiinnostustaan nimenomaan Humanisticumin alumnivirkailijan

roolista, ei niinkään yliopiston alumnivastaavan tehtävistä. Ahto valittiin
Humansiticumin alumnivirkailijaksi.
c.

Emma Niemi ilmaisi kiinnostustaan jatkaa Humanisticumin graafikkona. Emma

Niemi valittiin graafikoksi
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d.

Urheiluvastaava: Tuomas Mäenpää oli ainoa ehdokas, joten tehtävään valittiin

Tuomas.
e.
9.

Työelämävirkailijan rooli jää auki.

Toimikuntien perustaminen
a.

Tilakonklaavi: Tilakonklaavi hallinnoi Humanisticumin tiloja. Tilakonklaavi

perustettiin.
b.

Tilakonklaavin puheenjohtajan valitseminen: Tilakonklaavin puheenjohtajaksi

valittiin Sofia.
c.

Opintotoimikunnan perustaminen: Opintotoimikunta perustettiin. Sen

puheenjohtajaksi valittiin Alexander.
d.

Muiden mahdollisten toimikuntien perustaminen: Tapahtumatoimikunnan

perustamista mietittiin, mutta sitä ei perustettu. Emma suunnittelee asiaa seuraavaan
kokoukseen.
10.

Tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen
Humanisticumilla on kaksi tiliä: Oma tili (FI32 3131 3001 0761 65) sekä tilatili, jota
Humanisticum hallinnoi (FI58 3131 1000 9388 98). Tilien käyttöoikeudet otataan pois Timo
Kalliokoskelta (xxx-xx) ja siirretään Tia Niemelälle (xxx-xx).

11.

Avaimiin liittyvät asiat
a.

Avainsarjojen päivittäminen: Avaimet myönnetään Humanisticumin hallitukselle

sekä virkailijoille. Kokouksessa hyväksyttiin ehdotus, että koko hallituksella olisi myös
pääsy parvekkeelle. Virkailijoiden avain käy humanistiklusterille sekä kaappiin.
b.

Postilaatikkojen avaimet: Postiluukkuun on neljä avainta. Yksi menee

tilavastaavalle, yksi kaappiin yleistä käyttöä varten ja yksi avain taloudenhoitajalle.
Lisäksi Tialla on yksi avain.
c.

Avaimellisten klusterikoulutukset: Sofia on ilmoittanut koulutuksista järjestöille.

Ettalla, Timolla ja Linnealla ei ole aikaisemmin ollut avainta Humanistiklusterille, joten
heidän täytyy myös käydä koulutus. Myös tänä vuonna on erikseen koulutuksia uusille
ja vanhoille toimijoille.
12.

Edustus vuonna 2020
a.

Humanisticumin maksama tuki vuosijuhlaedustajille: Päätettiin, että tuki pysyy

samana kuin viime vuonna (90€ per vujut). Prioriteettina vujuille osallistumiseen on
HYY, Humanisticumin järjestöt sekä tiedekuntajärjestöt.
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b.

Saapuneet vuosijulakutsut: Kokoukseen mennessä kutsuja oli saapunut neljä.

Matlun vujut järjestetään 1.2. ja sinne edustamaan menevät Alexander ja Sofia. TYT:n
vujut on 7.2. ja sinne edustamaan menevät Etta ja Emma. Tia ja Maria ovat tulossa
omien järjestöjensä edustajina. 14.2. on Fibulan vujut ja sinne edustamaan menee Etta
ja Tia. 29.2. on Siulan vujut ja sinne edustamaan menevät alustavasti Timo ja Mia.
13.

Tulevat tapahtumat
-Hallituksenvaihtokaronkka, päivämäärä päätetään myöhemmin.
-Merkkimarkkinat 12.2. Metsätalon kolmannessa kerroksessa kello 11-16. Emma toivoi
julisteisiin noin 25€ budjettia. Lisäksi keskusteltiin siitä, että uudet haalarimerkit olisivat
kivoja sekä siitä, että laulukirjat ovat päässeet loppumaan ja uudet on menossa painoon.
-Laskiaisen afterski 25.2. Alinassa. Tapahtuma on taas ilmainen osallistujille.
-Speksiekskursio Humanistispeksiin 18.2.. Kokouksessa päätettiin ostaa 10 ryhmälippua ja
myydä ne hintaan 14€. Viime vuonna yhteislähtö ei ollut kerännyt paljoa porukkaa, joten
siksi tänä vuonna lippuja ostetaan vähemmän.
-Vappu 30.4.-1.5.. Vappuetkot klusterilla ja sieltä yhteislähtö Mantan lakitukseen.
Pyydetään TYT:tä taas järjestämään vappujatkot kanssamme.
-Kevätristeily Tallinnaan 19.4.. Päivämäärä ei ole lyöty lukkoon, vaan pitää tiedustella
Tallink Siljalta myös heille sopivia päiviä.
-Lisäksi suunniteltiin hallituksen yhteistä Tallinnanreissua, jolla voitaisiin myös hakea
tapahtumiin juotavaa. Humanisticumilla on 5 kuponkia mitä voidaan hyödyntää. Lisäksi
Maria ja Alexander ovat menossa oman järjestönsä kautta sinne muuten, joten he
lupautuivat hoitamaan myös Humanisticumin juomat. Hallituksen mielestä olisi silti kiva
lähteä yhdessä ja tehdä reissusta myös ryhmäytymisreissu.
-Lisäksi ainakin Etta ja Emma ovat lupautuneet auttamaan Sagan sitseillä 6.2..

14.

Päätösasiat
-Kokouksessa hyväksyttiin ehdotus, että taloudenhoitaja voi hoitaa 250€ asti itsenäisesti
kuluja, mutta sitä suuremmat menot pitää hyväksyä hallituksen kokouksessa. Toiveena oli
myös, että saataisiin pankkikortti, jolloin kulukorvauksia ei tarvitsisi maksaa niin paljoa.
-Puheenjohtajaseminaarin päivämääräksi päätettiin 11.2. alkaen kello 18.
-Tilakonklaavin ensimmäisen kokouksen päivämäärä on 4.2.. Tapaamisia olisi hyvä pitää
kaksi syksyllä ja kaksi keväällä. Lisäksi keskusteltiin siitä, miten tiloja hoidetaan. Sofia on
jakanut hallituslaisille vastuuvuorot, jolloin tehtävänä on tarkistaa, että klusterilla on
wc-paperia ja viikkosiivous on tehty. Pitää kysyä HYY:ltä voimmeko käyttää toisen
kerroksen pesukonetta rättien yms pesemiseen.
-Tietosuojatietoja ei tarvitse päivittää, koska vastuuhenkilö pysyy samana.
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-Korostettiin sitä, että suuret tapahtumat sitoo kaikkia. Voitaisiin tehdä vähän listaa siitä,
että kuka on alkuvalmisteluissa ja kuka siivoaa lopussa, ettei samoille henkilöille tule
jatkuvasti pitkiä ja työläitä päiviä tapahtumissa.
15. Seuraavien hallituksen kokouksien päivämäärät
27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 12.5.. Kevätkokous pidetään 17.2.. Kaikki
kokoukset alkavat kello 18.
16.

Muut esille tulevat asiat
-Kokouksessa puhuttiin siitä, millä kielellä meidän tulisi viesitä. Hallitus koki, että kaikkien
tekstien kääntäminen myös ruotsiksi ja englanniksi hidastaa ja hankaloittaa viestimistä.
Päätettiin, että tapahtumat pääsääntöisesti kolmella kielellä, paitsi jos tapahtuma on
selvästi suomenkielinen. Arkipäiväinen ja spontaaniviestintä voi olla vain suomeksi.
-Facebook-tapahtumat jaetaan aina sähköpostilistoille (esim hc-info-lista), instagramiin,
nettisivuille ja sidosryhmiin heti. Paula Pitkänen on tällä hetkellä vastuussa nettisivuista.
-Suunnittelupäivä on 30.1. ja budjettikokous pidetään heti seuraavan kokouksen (27.1.)
yhteydessä.
-Kokouksessa päätettiin myös tapahtumajulkaisun yhtenäistämisestä. Tapahtumat pyritään
julkaisemaan aina 1kk tai viimeistään 3 viikkoa ennen itse tapahtumaa. Tästä tulee ohjeet
Driveen.
-Historicukselle laitetaan viestiä Lingvan pöydästä. Siitä pitää päästä eroon.
-Huppareista: Umlaut on tilannut ne hintaan 20€ huppari. Päätettiin tilata nykyiselle
hallitukselle hupparit niin, että Humanisticum maksaa puolet (10€/kpl). Loppu puolikas jää
hallituslaisten itsensä maksettavaksi.

17.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen 22:13.

____________________________

____________________________

puheenjohtaja

sihteeri

Tia Nieminen

Etta Melander

