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Hallituksen kokous 11/2020
Läsnä:
Etta Melander
Tia Niemelä
Timo Erävuori
Maria Ahola
Alexander Suvorov
Sofia Aalto
Emma Palojärvi
Mia Pennanen

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:01

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4.

Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5.

Ilmoitusasiat ja posti
a. Ilmoitusasiat: Ei ole ilmoitusasiaa.
b. Posti: Ei ole postia.

6.

Videotervehdys HYY vujuille
Sovittiin 10.11. ja 11.11. kuvaamispäivät ja videon sisältö ideoidaan myöhemmin.

7.

Sektorikuulumiset
a. Puheenjohtajisto: Mietittiin tarvettä vielä yhdelle pj-semmalle tälle vuodelle,
esimerkiksi joulukuuhun. Palautelomake loppuvuodelle, johon voisi ostaa jonkun
palkinnon houkuttimeksi. Loppuvuoden halkot: 19.11. 12-14, 2.12. 18-20 ja 21.12.
klo 18-20.
b. Kopo: 21.10. oli opintotoimikunnan kokous, mutta siellä ei ollut kauheesti
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osallistujia. Keskustelussa oli edustajistovaalit. Hyvinvointikysely herätti keskustelua
ja nyt kokouksessa viilattiin sanamuotoja lisää. Kysely tarvitsee käännökset ja se
yritetään saada vuoden loppuun mennessä ulos. Etta katsoo ruotsinnokset.
c. Suhteet: Ei asiaa.
d. Talous: 4213,78e perustilillä, 87e klusteritilillä.
e. Tapahtumat/kulttuuri: Approt päättyy huomenna 4.11.. Lingva varattu iltapäiväksi
passivastaanottoa varten. Käytiin haalarimerkkikilpailun ehdotukset läpi ja niistä
voittajaksi äänestettiin Emilia Junnilan sanakirjaselitys. Voittajamerkkiä tilataan 50
kappaletta ja Junnila saa 3 merkkiä ja 20e lahjakortin tiedekulmashopiin. Päätettiin
tilata myös “never ending stairs” -merkkiä 50 kappaletta. Joulupuukeräys pitäisi
pistää pystyyn. Joulukuulle olisi kiva tehdä some-joulukalenteri. Siihen voisi tulla
vaikka järjestöesittelyjä, ig-livejä ja fuksien fuksiaisissa tekemät runot.Alinavuorot
saimme 16.2.2020 ja 29.3.2020.
f. Ympäristö: Maskien ompeluilta meni hyvin, ainaki 12 ihmistä oli paikalla. HYYn
ympäristövaliokunnalla on tulossa tapahtumia, joihin Maria on itse osallistumassa,
ja niitä mainostellaan meidänkin somessa, niin saadaan lisää “ympäristösisältöä”.
Maria hoitaa. Ympäristösuunnitelman deadline vuoden loppuun.
g. Tilat: Tilakonklaavin kokous oli 2.11.. Siellä päätettiin, että Ruplalla on käyttökielto
vuoden loppuun ja tilamaksuissa mennään samalla prosentilla kuin viime vuonna.
Kaapin päälliset on sotkuisia ja muuttoja sekä tiivistyksiä on tulossa. Aspekti ja
Putkinotko kaipaa kokonaista kaappia. Lavalle roudattiin romut klusterilta ja Fida
tulee joskus hakemaan astiat. Varsinainen tilajako on päätetty. Tilasopimukset pitää
kaikkien järjestöjen allekirjoittaa vuoden loppuun mennessä.
h. Tuutori/fuksi/kv: Mia on laittanut Lotelle palautetta maisterien tuutoroinnista.
Tuutoreiden kiittäminen jää nyt vähän vähille, mutta laitetaan heille kiitosviesti,
koska kaksi tuutorihaalarimerkkiä yhdeltä syksyllä tuntuu turhalta.
i.

Työelämä/alumnit: Ei asiaa.

j.

Urheilu: Unisportin futsalsarja 2020-2021 pystytään (näillä näkymin) järjestämään ja
Humanistit United on siellä mukana. Osallistumismaksu on 199€, jota ei oo vielä
laskutettu. Unisportilla omat rajoitukset voimassa, toiminta ei oo HYY:n alaista,
vaan noudattavat THL:n, AVI:n, Olympiakomiten jne. ohjeistuksia ja rajotuksia.
Vähän ristiriitaiset fiilikset ehkä silti tästä, mutta kun kiinnostuneita pelaajia on, niin
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tuntuisi väärältä myös olla osallistumatta, varsinkin kun futsalotteluissa ei
tietääkseni oo ollut Suomessa yhtään koronalinkoja tähän mennessä. Mutta jooh,
eka matsi tän viikon pe ja pelit jatkuu ainakin ens vuoden helmikuulle, jos
koronatilanne ei muuta otteluohjelmaa.
k. Viestintä: Uutiskirje on lähdössä. Kiva, että kaikki on aktiivisesti päivitelly
instagramia.
l.

Yhdenvertaisuus: Ei asiaa.

m. Verenluovutus: Veriryhmä on perustettu.
8.

Päätösasiat

-

Ansiomerkkien saajat; Mia ja Emma poistuu kokouksesta. Tehtiin päätökset Tero
Juutilaisen lähettämän perustelumuistion mukaan. Jaamme 1 kultaisen, 3 hopeista ja 11
pronssista ansiomerkkiä. Pöytäkirjan liitteenä on nimilista kaikista ansiomerkin saaneista.
Humanisticumlaisten kohdalla on painotettu ennen HC:ta tehtyä toimintaa ja ansioita
Humanisticumin ulkopuolella. Hyväksytään ehdotus sellaisenaan. Mia ja Emma palaa
päätöksen jälkeen kokoukseen.

-

Vaalikokous: Siihen tulee ennakkoilmottautuminen. Kokous järjestetään etänä, 11.12.2020.
Päivämäärä myös uutiskirjeeseen.

-

Uusien ilta 30.11. zoomissa 18->. Emma tekee tapahtuman.

9.

META
-Olisi kivaa, jos hallitukselle ainakin järjestettäisiin jotain pikkujoulutapahtumaa.

10.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:36

____________________________

____________________________

puheenjohtaja

sihteeri

Tia Niemelä

Etta Melander

