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Hallituksen kokous 10/2020  

Läsnä: 
Etta Melander 
Tia Niemelä 
Emma Palojärvi 
Tuomas Mäenpää 
Maria Ahola 
Joni Riihonen (lähti 18:51) 
Mia Pennanen 
Alexander Suvorov 
Sofia Aalto (lähti 19:13) 
Katja Tolppa (saapui 18:19 lähti 18:44) 
Katri Björklöf (saapui 18:43 lähti 19:13) 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:03 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.  

5. Ilmoitusasiat ja posti 

a. Ilmoitusasiat: Orbis on uusi jäsenjärjestömme, joka hyväksytään virallisesti 

seuraavassa yhdistyksenkokouksessa. Humanisticumin puolesta on ok, että Orbis 

käyttää tiloja ja kaappia jo ennen sitä, mutta tämä varmistetaan virallisesti 

tilakonklaavissa. Fibulan ja Kronoksen kanssa on selvitelty asioita fuksiaisista. Myös 

Ruplalle on laitettu viestiä klusterin tapahtumista. Päätettiin langettaa Ruplalle 

väliaikainen käyttökielto, mutta tästäkin keskustellaan tilakonklaavissa lisää. Ruplan 

puheenjohtaja saattaa tulla myöhemmin paikalle kokoukseen, joten asiaa voidaan 

nyt jo hiukan selvitellä. 

b. Posti: Ei ole postia. 

6. Sektorikuulumiset 
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a. Puheenjohtajisto: Ansiomerkeistä oli kokous ja järjestöille laitetaan vielä viestiä 

ansiomerkin saajista. Merkkejä on jäljellä seuraavasti: 24 kultasta, 37 hopeista, 59 

pronssisia. Merkkejä on jäljellä hyvin, eikä niitä tarvitse tilata lisää. Tiedekunnan 

puheenjohtaja-ryhmässä on Doodle puheenjohtajien tapaamisesta, mutta 

ajankohta on vielä epäselvä. 

b. Kopo: Opintotoimikunnan kokouksen tapahtumakuvaus on drivessä ja Etta lupasi 

katsoa ruotsinnoksen kuntoon. Tapahtuma julkaistaan 21.10.. Itse kokous alkaa 

kello 18. Johtoryhmähaku jäi vajaaksi monessa koulutusohjelmassa ja hakua 

pidennettiin. Alex laittaa muistuksia järjestöille ja opiskelijoille, jotta tulisi lisää 

hakemuksia. Edustajistovaaleissa on paljon ehdokkaita ja pitää muistaa äänestää. 

Päätettiin laittaa instagramiin postausta esim siitä, mitä edustajistovaalit on. 

Opintotoimikunnan kokouksessa otetaan esille hyvinvointikyselu ja siitä on 

tarkoitus keskustella. 

c. Suhteet: Tiedekunnan kanssa pitäisi tavata, mutta se saattaa siirtyä seuraavan 

hallituksen järjestettäväksi. Muiden tiedekuntajärjestöjen kanssa oli suunnitteilla 

tila-approt, mutta ne taitaa siirtyä koronan jälkeiseen aikaan. Jokin pieni etäjuttu 

olisi kuitenkin kiva järjestää; esimerkiski Pubvisa HC vs Matlu. 

d. Talous: 4378,03€ yhteensä (n. 150€ siitä klusteritilillä). iZettle on otettu käyttöön. 

Rahaa menee tänä vuonna vielä telttaan, futsalin sarjamaksuun ja uusiin 

merkkeihin. 

e. Tapahtumat/kulttuuri: Vuosijuhlaviikko on 2.11.-7.11., eli vähän myöhemmin kuin 

keväällä suunniteltiin. Vuosijuhlamestarit ovat suunnitelleet pientä tapahtumaa 

koko viikolle. Jooga alkaa tänään, mutta aloitus siirtyi vähän myöhemmäksi 

kokouksen takia. Kulttuuriapprot alkaa pian ja järjestöjen on mahdollista 

ilmoittautua mukaan 16.10. asti. Nyt ilmottautuneita on Fibula, mutta myös Mythos 

ja Umlaut on tulossa mukaan. Meidän omia rasteja pitäisi miettiä ja esimerkiksi 

amppeli-ilta oli ehdotuksissa, mutta se pitäisi pitää livenä. Maria voisi vetää 

zero-waste kangasmaskien ompelua ja Sofia mahdollisesti järjestää 

Sukka-challengen. Ideoina oli myös askarteluilta ja haalarimerkinsuunnittelukilpailu. 

Palkintona on haalarimerkkejä ja lahjakortti tiedekulmashoppiin. Tomaattituokiot 

jatkuvat 2. periodissa keskiviikkosin. 

f. Ympäristö: Zero waste syyskuu -haaste suoritettu onnistuneesti, vaikka voitto ei 
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osunut kohdille. Ympäristösuunnitelma tehdään tämän vuoden puolella ja 

kierrätysohjeet pitäisi kirjoittaa klusterille. 

g. Tilat: Ruplan fuksiaisasia, jossa Humanisticumin mielestä rikottiin useita HYYn 

sääntöjä. Sofia teki kaappi-inventaariota klusterilla ja Orbikselle on mahdollista 

järjestää puolikas kaappi. Speksi haluaa lisää avaimia ja Mia ja Tuomas on 

vetämässä heille koulutuksia. Keskiviikkona Uuden eteen tulee roskalava, jolloin 

saadaan siivottua romut klusterilta pois. Tilakonklaavin kokous on joko viikolla 44 

tai 45. Sofia on päivittänyt Facebookiin kirjautumisohjeet kalenteriin. 

h. Tuutori/fuksi/kv: Mia kiittää kaikkia fuksiaisiin osallistuneita, osallistuimme moniin 

fuksiaisiin ja se on mahtavaa. Tuutoreiden kiitosillan kohtalo on auki, mutta ainakin 

haalarimerkit olisi kiva tilata.  

i. Työelämä/alumnit: Ei asiaa. 

j. Urheilu: Kauden 2019-2020 futsal-sarja saatiin vihdoin päätökseen koronatauon 

jälkeen. Humanistit United sijoittui sarjassa lopulta sijalle 9/11. Uudet pelipaidat 

saatiin myös vihdoin käyttöön. Syksyn ulko-jalkapallosarjaa pelataan tällä hetkellä, 

mutta HumU ei tällä kertaa ole mukana muun muassa futsalin päällekkäisyyden ja 

pelaajapulan takia. Lokakuun lopussa alkavaan uuteen futsalsarjaan ollaan 

kuitenkin menossa, jos saadaan kasaan tarpeeksi pelaajia. Suunnitelmissa 

mainostaa joukkuetta lisää lokakuun aikana, jotta saataisiin uusia pelaajia. 

Toivotaan, ettei korona vie voittoa futsalista. 

k. Viestintä: Uutiskirje lähetetään järjestöille jossain kohtaa. 

l. Yhdenvertaisuus: Ei asiaa. 

m. Verenluovutus: Valittiin Joni Riihonen Humanisticumin verenluovutusvastaajaksi (ks 

päätösasiat). Joni tekee Humanisticumille oman veriryhmän, kun käy 

verenluovutuspisteellä viikon päästä perjantaina. 

7.  Päätösasiat 

-Virkalijanvalinta: Joni Riihonen haluaa olla Humanisticumin verenluovutusvastaava. Joni 

valittiin meidän verenluovutusvastaavaksi. Päätettiin myös perustaa veriryhmä. 

-Rupla: Päätettiin, että Ruplan käyttökielto on vuoden loppuun asti, poislukien vaalikokous. 

-Ansiomerkit: Päätettiin, että ei tilata lisää merkkejä. 

8. META  
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Ei asiaa. 

9. Kokouksen päätös  

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:15. 

 

 

____________________________ ____________________________ 

puheenjohtaja sihteeri 

Tia Niemelä Etta Melander 


