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päivä 2.12.2020 klo 18:00 

Zoom 

Hallituksen kokous 13/2020  
 
Läsnä: 
Etta Melander 
Tia Niemelä 
Emma Palojärvi 
Sofia Aalto 
Mia Pennanen 
Alexander Suvorov 
Maria Ahola (saapui 18:14) 
 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:04 

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 ilmoitusasioita. 

b. Posti: Ei postia. 

6. Sektorikuulumiset 

a. Puheenjohtajisto: Testamentit ja toimintakertomukset valmiiksi vuoden loppuun 

mennessä. Puheenjohtajaseminaarin järjestäminen on epävarmaa: toisaalta alkaa 

loppua jo aika, mutta toisaalta järjestöt saattavat tarvita loppudokumenttien 

hoitamisessa apua. Toiminnantarkastusdokumenteissa voimme kyllä auttaa 

tammikuussakin.  

b. Kopo: Ei asiaa. 

c. Suhteet: Ei asiaa. 

d. Talous: Rahaa 4444,60€, tilamaksuja on tullut mukavasti. Noin kolmannes 
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järjestöistä on maksanut. 

e. Tapahtumat/kulttuuri: Joulukalenteri on nyt käynnissä ja siihen liittyen on tulossa 

“oikeita” tapahtumia, kuten villasukkahaasteen neulontailta (8.12.). Käytiin 

kalenterin sisältö läpi ja missä somealustalla tapahtuu. Tulossa myös 

tilinpäätösiltama. Uusien ilta meni hyvin, siitä tallenne facebookissa, 

tomaattituokioita on vielä yksi kerta jäljellä tänä vuonna. Uudet haalarimerkit ovat 

tulleet ja ne pitää hakea. Haalarimerkkikilpailun voittajalle ehkä postitetaan merkki, 

mutta lahjakortti tuottaa ongelmia, koska Tiedekulma on kiinni. Mietimme 

lahjakortin ostamista johonkin muualle.  

f. Ympäristö: Ympäristösuunnitelma pitää päivittää vielä tänä vuonna. 

g. Tilat: HYYltä tuli korona-ohjeistukset loppuvuodelle. Ei saa pitää muuta kuin 

järjestölle pakolliset tapahtumat, eli käytännössä vain vaalikokouksen, mutta kaikki 

pitää pitää mahdollisuuksien mukaan etänä. Fidan piti tulla hakemaan astioita, 

mutta se jäi ja nyt tilanne on hankala. Asiaa pitää selvittää. 

h. Tuutori/fuksi/kv: Tiedekunnan kanssa käyty sähköpostikeskustelua 

maisterituutoroinnin kehittämisestä ja on ideoitu, kuinka rekrytoinnista saisi 

tehokkaampaa. Tiedekunta oli kiitollinen HC:n ehdotuksista ja palautteesta, ja lupaa 

panostaa etenkin maisterituutorointiin ensi vuonna. Myös rekrytointia kehitetään 

HC:n ehdotusten mukaisesti. Tiedekunta tarvitsee HC:lta vielä apuja alkuvuodesta 

hallitusten yhteystietojen kanssa. 

i. Työelämä/alumnit: Ei asiaa. 

j. Urheilu: Futsalsarja tauolla ainakin 13.12. asti koronarajoitusten takia. Lisätietoja ei 

vielä ole sarjan jatkosta. 

k. Viestintä: On epävarmaa, lähetetäänkö vielä yksi uutiskirje. Instagramissa pyörii 

joulukalenteri ja vuosikokousta pitää mainostusta vielä. 

l. Yhdenvertaisuus: Ei asiaa. 

m. Verenluovutus: Ei asiaa. 

7.  Päätösasiat 

Ei asiaa. 

8. META  

Musiikkiterapiaihmiselle vastaus, että emme mainosta. Pikkujoulut ehkä zoomissa. 
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9. Kokouksen päätös  

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:21. 

 

 

____________________________ ____________________________ 

puheenjohtaja sihteeri 

Tia Niemelä Etta Melander 


