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Hallituksen kokous 2/2019
Läsnäololista:
Timo Kalliokoski
Alexander Suvorov
Tuomas Harju
Tia Niemelä
Emma Palojärvi
Sofia Aalto
Tuomas Mäenpää
Katri Björklöf
Jane Kärnä
1. Kokouksen avaus
Kokous avataan 18.18.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksytää kokouksen työjärjestykseksi.
4. Ilmoitusasiat ja posti
Ei vujukutsuja. HAO on lähettänyt ehdotuksen yhteistyöstä sähköpostitse.
5. Sektorien kuulumiset
a. Puheenjohtajisto: Suunniteltiin 22.1.
Suunnitelupäivä oli 22.1.2019. Panostusta avoimuuteen ja siihen, että
Humanisticumin on paremmin tavoitettavissa järjestöille.
b. Kopo: Epäselvyyttä Humanisticumin toiminnassa kyseisellä sektorilla.
c.
Keskustelua toiveista opintoasioihin liittyen, opintotoimikunnan ensimmäinen
kokous: ehdotus 11.2 klo 16-18? Kutsutaan jäsenjärjestöjen opintovastaavat
kokoukseen. Dekaani ei ollut hyväksynyt kaikkiin hallopedeihin henkilöitä, mistä
tulee lisää keskustelua vuoden varrella. Tia Niemelä on ollut yhteydessä dekaaniin
dekanaatin, sekä Humanisticumin puheenjohtajan ja opintovastaavan ja muiden
jäsenten tapaamisen suhteen.
d. Suhteet: Ei erityistä mainittavaa. Emma Palojärvi ja Alex Suvorov ovat suunnitelleet
vastuun jakamista tapahtumien suhteen: Alex hoitaa yhteydenotot, ja Emma hoitaa
käytännön puolen.
e. Talous: Keskustellaan talouskäytännöistä.
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Keittiökassasta ei ole ollut tietoa vuodesta 2014. Ehdotus: tehdään selvitys
keittiökassasta, sen käytöstä ja laaditaan kirjallinen todistus sen kohtalosta. Tämän
jälkeen tilinpäätös on valmis.
Budjettikokous on 5.2.2019, jossa katsotaan tilikäytäntöjä. Kuitit, jossa ostajan nimi,
otetaan aina talteen ja toimitetaan taloudenhoitajalle. Kulukorvauslomakkeeseen
kirjoitetaan oma nimi ja tilinumero. Isommissa hankinnoissa ollaan yhteydessä Katri
Bjöklöfiin. Omien etukorttien käyttö ostojen yhteydessä ei ole sallittua. Clas Ohlsonin
opiskelija-alennusta saa käyttää. Katri päivittää kuukausittain Google Driveen budjettia.
Tapahtumista pidetään kirjaa. MobilePay tulee käyttöön piakkoin.
f. Tapahtumat/kulttuuri/ympäristö:
Ehdotus: Ti. 5.2.2019 16.00-03.00 hengailuilta klusterilla. Tarkoituksena järjestää
esimerkiksi kokkailu - tai leffailta. Ehdotus hyväksytään.
Ehdotus: Verenluovutus polkaistaan käyntiin 14.2.2019 kello 16.00. Ehdotus
hyväksytään.
Ehdotus: humanistispeksieksku. Humanisticum ostaa lippuja ja myy niitä jäsenille.
Ehdotus: merkkimarkkinat helmikuun lopulla. Kiinnostuksen kartoittamista
ehdotettu. Päivämääräksi ehdotetaan 26.2.2019 12.00-16.00. Ehdotus hyväksytään.
g. Tilat: ruotsinkielinen koulutus tällä viikolla. Sandra Lindblom auttaa koulutuksessa.
Tuomas Mäenpää ehdottaa, että pitää koulutuksen 29.1.2019.
Tia Niemelän tilavastuu on alkanut.
h. Tuutori/fuksi/kv:
Tuutorihaku on auki vielä 2 viikkoa. Tuutorointia mainostetaan ja yritetään saada
lisää osallistumista.
i.
Työelämä/alumnit:
Suunniteltu eduskuntaeksku ja Humanisti huipulle tapahtuma, joka pidetään
Tampereella 6.3.2019. Vuokko Schoultz toimii Humanisti huipulle- projektin
päällikkönä. Mahdollisesti järjestetään bussikuljetus paikan päälle.
Tuomas Harju lisätään alumnien Facebook-ryhmään.
Katri Björklöf saapuu 18.53.
j. Urheilu: Ehdotus: järjestetään tapaaminen jäsenjärjestöjen urheiluvastaavien
kesken. Jalkapallojoukkueelle ehdotetaan logollisien liivien ostamista. Seuraava peli
on maaliskuussa. Pelien katsomista ehdotettu. Huhtikuun lopussa pidetään
ulkosarja, johon Humanisticumin joukkue mahdollisesti osallistuu. Joukkueen
mainostamista ehdotettu uusien pelaajien hankkimiseksi.
k. Viestintä: Keskustellaan viestintäkäytännöistä.
Humanisticum on kaksikielinen järjestö. Viestintä tapahtuu 3 kielellä, minkä takia on
rajoitteita tekstien laatimisessa. Erityisesti ruotsin kieli on haasteena. Ruotsi kuitenkin
pyritään säilyttämään tapahtumien kuvailuissa ja muissa tiedotteissa. Timo Kalliokoski
selvittää, jos on halukkaita auttamaan ruotsinkielisten tekstien laatimisessa. Nettisivuja
on päivitetty vähän. Ehdotetaan, että tapahtumat päivitetään nettisivuille. Wordpressalustan päivittämistä katsotaan vielä. Viestintä tapahtuu sähköpostissa ja Facebookissa.
Humanisticumilla on 5 sähköpostilistaa, joita on muun muassa: konklaavi, tila, info.
Järjestölista on päivitetty. Uusi hallitus löytyy nettisivuilta.
l. Yhdenvertaisuus: Yhdenvertaisuuspalautelomake päivitetty. Tavoitteena on
yhdenvertaisuussuunnitelman purkaminen ja päivittäminen. Humanisticum tukee
Jäsenjärjestöjä yhdenvertaisuudessa. Rakenteita pyritään juurruttamaan. Laaditaan
englanninkielinenversio yhdenvertaisuuskäytäntöistä.
6. Päätösasiat
Virkailijavalinta
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Paula Pitkänen on hakenut tiedottajan tehtävään. Valitaan Paula Pitkänen tiedottajan virkaan. Hän
hoitaa muun muassa sosiaalisten medioiden päivittämistä ja sähköpostilistojen hallinnoimista.
7. Tulevat tapahtumat
Humanistispeksieksku: Humanisticum ostaa speksiltä lippuja ja myy niitä jäsenilleen.
Ehdotettu 20 lipun hankkimista. Speksin näytelmän ajankohta on 19-23.2.2019.Ryhmähinta
on 15,50.
Pidetään mahdollisesti ennen budjettikokousta hallituksen kokous, jossa valitaan opiskelija
valintalautakuntaan.
Ehdotus: käänteissuunnistuksen järjestäminen vanhemmille opiskelijoille.
Kämppäappron päivämäärä päätetään myöhemmin.
8. META
• ideoita lahjaksi/tervehdykseksi Matlun 25-vujuille?
Jane Kärnä ostaa lahjan ja tuo tervehdyksen Matlun vujuille. Humanisticum korvaa
lahjan.
9.
Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään 19.39.

____________________________

____________________________

puheenjohtaja

sihteeri

Timo Kalliokoski

Alexander Suvorov

