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Hallituksen kokous 5/2019
Osallistujat:
1. Kokouksen avaus
Timo Kalliokoski avaa kokouksen 12.16
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen
työjärjestykseksi
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään.
5. Ilmoitusasiat ja posti
a. Ilmoitusasiat:
Ei ole ilmoitusasioita
b. Vuosijuhlakutsut: oon tosiaan menossa SUBin vujuille t. Tuomas.
SUB ry:n 47. vuotisjuhlat
Tuomas Mäenpää, Timo Kalliokoski ja Sofia Aalto osallistuvat SUB ry:n vuosijuhlille.
Jyväskylän teatteri on pyytänyt mainostamaan heidän ”Miltä tuntuu” -kampanjaa
kampuksella lajittelemalla heidän mainospostereita. Kampanja koskee
ilmastonmuutosta. Pyyntö noteerataan.
6. Sektorien kuulumiset
.
Puheenjohtajisto: Tahlo viimeistä vaille valmis. Seuraavaksi järjestöjen yhteystietojen keruu
ja pj-semma. Viime vuoden hallituksen toiminnantarkastus on edelleen kesken.
Jaakko Kalske kysyi Aspekti ry:n puheenjohtajan yhteystietoja, sillä Aspekti ry ei ole täyttänyt
Tahloa.
a.
Kopo: Dekaanin tapaaminen pidettiin 28.2. Tapaamisessa keskusteltiin opiskelijoiden
jaksamisesta ja opiskelijaedustuksesta opiskelijoiden asioissa. Pohdittiin strategiaa, ja ehdotettiin
strategiatapaamista aiheeseen liittyen. Pidetään tiedekunnan yksikkökokous, jossa otetaan kantaa
opiskeluun.
Valintalautakunnan opiskelijaedustaja: käsitellään hakemuksia ja valitaan edustaja.
Yvv-ryhmän opiskelijaedustajan hakuilmoitus laitettu hc-opinto ja hc-info-listoille 28.2.
c. Suhteet:
Helsingin aineopettajien ja Humanisticumin yhteisten sitsien mahdollinen ajankohta
ja teema - vastausta varten
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Jane Kärnä selvittää mahdollisuutta varata Gustavus Rex-tila sitsejä varten.
Ajankohtaa ja teemaa pohditaan myöhemmin.
d. Talous:
Speksiekskuun ostettiin lippuja viisi kymmenestä tarjotusta, mikä tarkoittaa sitä, että
Humanisticum jäi tappiolle. Budjetista on tehty ajantasainen excel-taulukko. Historiikin tabula
gratulatorian osallistujien maksutiedot puuttuvat historiikin excel-tiedostosta.
e.
Tapahtumat/kulttuuri/ympäristö:
Päätetään risteilyn päivämäärä, varattava hyttimäärä ja mitkä ovat suunnittelun askelmerkit.
Risteilyn päivämääräksi päätetään 28.4.2019
Sovitaan tiistain after-ski-juhlien aikataulut ja vastuualueet. Emma Palojärvi tekee aiheeseen
liittyen excel-taulukon, jonka kaikki täyttävät.
Floran päivän ideointia ja järjestöjen suunnittelupäivän päättäminen.
Päiväksi päätetään to 7.3.2019 kello 16.00.
Speksin lippuja jäi 5 yli, eli jäätiin aika paljon tappiolle.
Laitetaan tällä viikolla Alexin kanssa viestiä TYT:lle vapusta.
Varadekaani Jussi Pakkasvirta toivoi vapuksi jotain yhteistä maljannostoa tms.
f.
g.

Tilat: Tilavastuu siirtyy Emma Palojärvelle.
Tuutori/fuksi/kv:

Tuutori-ilmoittautuminen on sulkeutunut. Aksentti ry:ltä ei ole tullut tuutorihakemuksia.
Päätökset tuutoreista tehdään mahdollisimman pian.
h.
Työelämä/alumnit:
Humanisti huipulle pidetään 6.3.2019. Tapahtumaan ei tarjota yhteistä bussikuljetusta, mutta
mahdollisesti järjestetään yhteislähtö. 27.3.2019 pidetään brunssi, jossa käsitellään etenkin
työelämään liittyviä aiheita. Mahdollinen ekskursio Ulkoministeriöön pidetään 17.3.2019 kello
14.00-16.oo
Olohuonetentti pidetään Metsätalon Salissa 1. Tapahtumaan osallistuu 8-9 eduskuntaehdokasta,
joille esitetään 10 kysymystä: 5 tiedekunnalta ja 5 opiskelijoilta. Kysymyksien keruuta pohditaan
tarkemmin.
i.
Urheilu: Myös SUB hyväksyi n. kolmasosan maksamisen jalkapallojoukkueen
sarjamaksuista! Seuraava ottelu pelataan 6.3. (sama päivä kuin Humanisti Huipulle..)
Rahankeruu- ja muut asiat ovat vielä selvityksen alla.
j.
Viestintä:
Ei mainintaa.
k.
Yhdenvertaisuus: Tartteen jonkun, joka on ns. varakontakti yvpalautelomakkeessa, aka
jonka sposti laitetaan lomakkeeseen, jotta voi olla yhteydessä siinä tilanteessa että palaute koskee
mua. Pohjana, että se on Timo.
l.
Historiikkitoimikunta: Etenee, tarkemmin tietoa kokouksessa.
Puolet historiikista on luettu, ja tarvittavia korjauksia tehdään. Tabulan osallistujien maksutiedot
puuttuvat. Käännetäänkö viitteet?
7. Päätösasiat
a. Fibulan tabula gratulatoria
Ehdotus: Humanisticum osallistuu arkeólogian opiskelijoiden ainejärjestön 50-vuotishistoriikkin
tabula gratulatoriaan. Ehdotus hyväksytään.
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b. Keittiökassa
Taseessa näkyvät tiedot keittiökassasta. Selvitys kassan tarkoituksessa ei ole edennyt, sillä kassaa
ei ole löydetty. Edellinen käytössä vuosina 2016-2017, mutta ei 2017-18. Mahdollisesti kassa on
kadonnut muutossa. Selvitetään, jos löytyy dokumentteja, joissa keittiökassasta on ollut
mainintaa. Hallitus on yhteydessä edellisten hallitusten toiminnantarkastajiin. Päätös asiasta
tehdään myöhemmin. Keittiökassassa oli 230 euroa.
c. Varayhteyshenkilö yhdenvertaisuuspalautelomakkeeseen
Timo poistuu 12.30.
Kokouksen puheenjohtajuus siirtyy varapuheenjohtajalle Katri Björklöfille. Virkaa on ehdotettu
siihen tilanteeseen, jos on palautetta yhdenvertaisuusvastaavan Jane Kärnän toiminnasta.
Ehdotetaan Timo Kalliokoskea varayhteyshenkilöksi. Valitaan Timo Kalliokoski
varayhteyshenkilöksi.
Timo palaa 12.33. Puheenjohtajuus kokouksessa siirtyy takaisin Timolle.
d. Valintalautakunnan opiskelijaedustajan valinta
Sofia Aalto poistuu 12.33
Humanisticum on saanut yhden hakemuksen valintalautakunnan opiskelijaedustukseen.
Tehtävään on hakenut Sofia Aalto. Ehdotetaan Sofia Aaltoa valintalautakunnan
opiskelijaedustajaksi. Valitaan Sofia Aalto valintalautakunnan opiskelijaedustajaksi.
Sofia Aalto palaa 12.40
8. Tulevat tapahtumat
Laskiaisen After-ski bileet järjestetään Alina-salissa 5.3.2019. Humanisti huipulle on
6.3.2019. Seuraava hallituksen kokous pidetään 12.3.2019.
9. META
Humanisticumin vuosijuhlien järjestämistilat. Katri kysyy Savolaisen osakunnan vinnin
vuokraamisesta.
Opiskelijoilta on tullut sähköpostia koskien EDUroamin huonoa toimintaa. Sähköpostissa
kysyttiin Humanisticumin kantaa asiasta. Humanisticum selvittää asiaa.
Sofia Aalto poistuu 13.32
10. Kokouksen päättäminen
Timo Kalliokoski päättää kokouksen 13.33.
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