
Humanisticumin vuosikokous 2020 

 17.2.2020 klo 18:00 

Kerhohuone Utopia, Uusi Ylioppilastalo 

Yhdistyksen vuosikokous kevät 2020 
 

Läsnä: 

Etta Melander 

Tia Niemelä 

Maria Ahola 

Sofia Aalto 

Timo Kalliokoski 

Katri Björklöf 

Alexander Suvorov 

Juho Kajava 

Emma Palojärvi 

Mia Pennanen 

Saga Brummer, Historicus ry 

Henriikka Pelto-Timer, Karavaani ry 

Mathias Nordberg, Kronos ry 

Siiri Virta, Mythos ry 

Matias Mynttinen, Umlaut ry 

Sara Hietala, SUB ry 

Inari Ylinen, HYY:n Elokuvaryhmä ry 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin kello 18:01. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi 
ääntenlaskijaa 

Sofia Aalto ja Mia Pennanen valittiin ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajaksi. Juho 
Kajava valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Etta Melander sihteeriksi. 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

5. Esitetään toimintakertomus sekä tilit ja toiminnantarkastajien lausunto 
- Timo Kalliokoski esitteli vuoden 2019 toimintakertomuksen. Kokouksia ja tapahtumia on 

ollut vuoden aikana paljon ja jokainen sektori on ollut sopivasti aktiivinen. Yhteisöllisyyden 
ja yhteistyön pyrkimys näkyy toiminnassa läpi vuoden. Historiikki julkaistiin vihdoin ja se oli 
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ehkä vuoden tärkein saavutus. Toimintakertomuksesta ei ilmennyt kysymyksiä.  
- Katri Björklöf esitteli taseen. Keittiökassa kadonnut joskus vuosien 2016-2017 välillä ja se 

pyritään ottamaan taseesta pois taseen selkeyttämiseksi. Siirtoveloista ja siirtotuloista 
pyritään pääsemään myös eroon. Ne ovat jäänne vuodelta 2015. Toiminnantarkastajat ja 
Katri eivät ehtineet käydä niitä kokonaisuudessaan läpi ennen kokousta, joten se jatkuu 
vielä kokouksen jälkeen. Tilikausi oli kokonaisuudessaan tappiollinen, koska tilakuluihin 
meni suunniteltua enemmän rahaa. Hallitus osti noin 900 eurolla uudet projektorit, jotka 
nostivat tilakuluja huomattavasti budjetoitua enemmän. Edellinen tilikausi oli kuitenkin 
voitollinen, joten tilanne kokonaisuudessaan on neutraali. Humanisticum on voittoa 
tavoittelematon järjestö, joten edellisen tilikauden voiton tasaaminen on jopa ihan hyvä 
asia. Taseesta ei ilmennyt kysyttävää.  

- Katri esitteli myös tuloslaskelman. Järjestötuki ja tilamaksut olivat isoimmat tulot. Suurin 
osa vuoden tapahtumista eivät tuottaneet voittoa tai olleet tappiollisia, mikä on ihan hyvä 
tilanne. Tilinpäätöksestä ei ilmennyt kysyttävää. 

- Juho Kajava luki toiminnantarkastajien lausunnon. Toiminnantarkastajat eivät olleet 
paikalla kokouksessa, mutta oli mahdollisuus olla heihin puhelimitse yhteydessä. 
Toiminnantarkastajille ei soitettu. Toiminnantarkastajien lausunnosta ei ilmennyt 
kysyttävää. 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

Tilivelvolliset ja viime vuoden hallituksen jäsenet poistuvat tilasta. Hallitukselle myönnettiin 

vastuuvapaus. Nuijaa lyötiin päätöksen merkiksi ja edellinen hallitus palasi tilaan. 

Tilinpäätös vahvistettiin.  

7. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma 

- Tia Niemelä esitteli toimintasuunnitelman. Hallituksen tavoite on kokoustaa noin kaksi 

kertaa kuukaudessa.  

- Emma Palojärvi esitteli tapahtumat ja kulttuuritoimintaosuuden. Tarkoitus on tehdä 

enemmän yhteistyötä jäsenjärjestöjen kanssa ja kartoittaa sitä, mitä järjestöt meiltä 

toivovat. Emma esitteli myös kevään tulevat ja menneet tapahtumat. Kesä on hiljaisempaa 

aikaa, mutta silloinkin Humanisticum pyrkii järjestämään joitakin tapahtumia. 

Suunnitelmissa on esimerkiksi piknik ja kesäsitsit. Pyrkimyksenä on järjestää pientä 

hengailutoimintaa, esim. leffailtoja, läpi vuoden. 

- Alexander Suvorov esitteli opintosektorin toimintasuunnitelman. Dekanaattia on tarkoitus 

tavata noin kaksi kertaa vuodessa ja keskustella teemoista kuten iso pyörä, siirtymäaika 

sekä opiskelijoiden hyvinvointi. Tähän asti tiedotus on pelannut ja mennyt ihan hyvin. 

Opintotoimikunta perustettiin ja sen ensimmäinen tapaaminen on 26.2.. Opintoasioista 

kiinnostuneille on ryhmä Facebookissa, joka on tarkoitettu keskustelukanavaksi kaikille 

opintoasioista kiinnostuneille. Nettisivuille laitetaan hallopedien yhteystiedot, jotta ne on 

helposti löydettävissä, jos joku niitä tarvitsee. 
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- Katri kertoo viestinnästä. Tarkoitus on panostaa erityisesti siihen, että järjestöille ja 

opiskelijoille olisi selvempää se, ketä Humanisticumiin kuuluu ja mitä me täällä tehdään. 

Haluamme olla helpommin lähestyttäviä opiskelijoille. Tavoitteena on nettisivujen 

päivittäminen ajan tasalle sekä niiden kääntäminen.  

- Työelämävastaavaa ei ole vielä valittu, joten Tia kertoi työelämäsektorista. 

Työelämävastaavan puutteesta huolimatta pyrimme järjestämään myös sillä sektorilla 

tapahtumia, esimerkiksi urasafari on suunnitteilla tällekin vuodelle. 

- Yhdenvertaisuusvastaava Eeti Huikku ei ollut paikalla, joten Tia kertoi yhdenvertaisuudesta. 

Turvallisen tilan periaatteet ovat voimassa tänäkin vuonna ja lisäksi jokaisessa 

tapahtumassa olisi hyvä olla tapahtumaturvallisuusvastaava. 

-  Alumnivastaava on Ahto Harmo ei ollut paikalla, joten Tia kertoi alumnitoiminnasta. 

Olemme yhtyedessä alumneihin ja alumnitoiminnalla ylläpidämme suhteita myös 

valmistuneisiin humanisteihin. Tammikuussa oli perinteiset alumnisistisit, jotka menivät 

hyvin. Ritarikunta perustettiin vuonna 2013 ja se koostuu alumneista. Ritarikunta myöntää 

mitaleja, mikä on ollut mukava perinne. 

- Sofia Aalto kertoi tiloista. Tavoitteena on parantaa tilojen viihtyvyyttä. Projektorit on 

ostettu ja sekä ne että taulut odottavat HYY:tä, jonka tehtävä on porata ne paikalleen. 

Vanha projektori siirretään Lingvaan ja uudet tulevat Illuusioon ja Utopiaan. 

Tilakonklaaveja halutaan pitää useammin tänä vuonna. Ensimmäinen tilakonklaavin kokous 

oli 13.2. ja seuraava on huhtikuun alussa, jos mitään akuuttia ei tapahdu. 

- Alexander kertoi suhteista. Tavoite on, että Humanisticum olisi mahdollisimman avoin 

järjestö kaikille. Suhteet tiedekuntaan, jäsenjärjestöihin sekä humanistisen tiedekunnan 

ulkopuolisiin järjestöihin ovat tärkeitä. Tiedekunnan kanssa puhutaan ajankohtaisista 

asioista ja tiedekunnan jäseniä on perinteiseti kutsuttu myös vappuetkoillemme. 

Jäsenjärjestöjen tapahtumiin osallistumme mielellämme, jos kutsu tulee. Humanisticumin 

tarkoitus on olla myös tukena ja apuna, joten jos joku tarvitsee järjestöasioissa apua, niin 

Humanisticumilta voi mielellään kysyä apua. Tiedekunnan ulkopuolisten järjestöjen kanssa 

suhteita ylläpidetään yhteisillä tapahtumilla. TYT:n kanssa on perinteisesti järjestetty 

vappubileet, jotka on tulossa myös tänä vuonna. Lisäksi esimerkiksi Matlun ja 

Kannuvalajien kanssa on suunnitteilla ainakin tila-appro, jossa opiskelijat pääsevät 

tutustumaan muihin keskustan opiskelijatiloihin. Lisäksi Matlun kanssa on suunnitelmissa 

järjestää kesäbileet ja Hoplop-ekskursio usean muun järjestön kanssa.  
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- Mia Pennanen kertoo fukseista, kv-toiminnasta ja tuutoreista. Fuksi- ja tuutoriasioissa ei 

mitään uutta. Alkuvuosi sillä osalla hiljaisempi, mutta olemme mainostaneet tuutorihakua. 

Menemme tuutorikoulutukseen esittäytymään ja osallistumme tuutoriseikkailuun. Syksyllä 

Humanisticum pyrkii tekemään itsensä näkyväksi uusille opiskelijoille jo orientaatioviikolla 

ja osallistumme mielellämme jäsenjärjestöjemme fuksitapahtumiin, kuten fuksiaisiin. 

Lisäksi omat fuksitapahtumamme, kuten esimerkiksi sitsit ja fuksiaiset, ovat myös syksyllä. 

Tuutoreille järjestetään kiitosilta loppusyksystä. KV-sektorilla: Humanisticum on 

kolmikielinen järjestö ja siten pyrimme tavoittamaan mahdollisimman monta opiskelijaa. 

Esittäydyimme uusille vaihtareille nyt talvella ja sama tehdään myös syksyllä. Olemme 

myös paikalla Welcome Fairissa sekä avajaiskarnevaaleilla. Maaliskuussa on tulossa 

kv-sitsit, johon toivomme vaihtarien pääsevän. Vaihtarit ovat erittäin tervetulleita 

Humanisticumin toimintaan.  

- Taloudenhoitaja Timo Erävuori ei ole paikalla, joten Tia kertoi hieman taloussektorista. 

Suunitelmissa on ottaa Mobilepay vuoden aikana käyttöön. Talousasioissa voi olla 

yhteydessä taloudenhoitajaan. Budjetista keskustellaan myöhemmin. Humanisticum 

suunnittelee myös hankkivansa oman mainosteltan ennen vappua.  

- Ympäristöstä kertoo Maria Ahola. Humanisticum haluaa jatkaa viime vuoden hyvää mallia. 

Kestävät valinnat ja ympäristöystävällisyys ovat tärkeitä tavoitteita ja kierrätysastiat osa 

tätä. Tavoitteena on noudattaa HYY:n ympäristösuunnitelmaa ja osallistua 

ympäristövaliokunnan tapahtumiin. Kannustamme myös jäseniämme osallistumaan niihin. 

Muovi on kierrätyksen uusi lisäys. Kaikki pesuaineet on merkitty ympäristömerkilllä ja 

klusterille emme käytä kertakäyttöisiä astioita. Pesuliinat ovat kaikki mikrokuitua, eivätkä 

kertakäyttöisiä. Emme käytä kertakäyttökoristeita. Pyrimme järjestämään yhteislähtöjä 

ilmastomarsseihin ja suunnitelmissa on myös earth hour ja vastaavia kampanjoita. 

Kierrätykseen on tullut toimivampia ratkaisuja, kuten esimerkiksi uudet roskikset.  

- Urheiluvastaava Tuomas Mäenpää ei ole paikalla, joten Tia kertoo urheilusektorista. 

Sektori pyrkii jatkamaan viime vuoden tapaan aktiivisena. Pyrimme myös tavoittamaan 

ihmisiä Facebookin ulkopuolella, jotta he voivat liittyä urheilutoimintaan mukaan 

- Toimintasuunnitelmasta ei ilmennyt kysyttävää, joten toimintasuunnitelma hyväksyttiin.  

8.  Vahvistetaan tulo- ja menoarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus 
- Katri esittelee budjetin, koska taloudenhoitaja Timo ei ole paikalla. Budjetin hallinto-osuus 

viittaa järjestöarjen pyörittämiseen, eli esimerkiksi palvelumaksuihin ja toimistokuluihin. Se 
on vain kuluja. Edustuskulut melko korkea osuus budjetista, koska pyrimme edustamaan 
jäsenjärjestöjen vuosijuhlilla ja muissa tapahtumissa, jos kutsu tulee. Humanisticumin 
omiin vuosijuhliin  budjetoitiin tällä kertaa enemmän rahaa, koska sillis verottaa jonkin 
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verran enemmän. Budjetissa on eritelty kattavasti tapahtumat, kulttuuritoiminta ja muut 
mahdolliset tulot ja menot. Jokaisen sektorin kulut on eritelty. Uusien haalarimerkkien 
tilaamiseen on budjetoitu 500e. Uudet laulukirjat ovat tilauksessa ja ne ovat iso menoerä. 
Niihin on varattu tuhat euroa. Laulukirjat maksavat itsensä hitaasti takaisin ja niitä on nyt jo 
tilattu jonkin verran. Historiikki toivottavasti myy 15 kappaletta. Nauhan ja muiden 
vastaavien tuotteiden toivotaan myös myyvän. Pyydämme taas HYY:ltä tukirahoja. 
Vuosijuhlille ei ole varainhankintaa, mutta muuta varainhankintaa taas on. 
Varainhankinnalla katetaan esimerkiksi telttakulut (teltta ei ole budjetissa) ja 
kulttuuritapahtumia. Teltta maksaa noin tuhat euroa. Nykyinen hallitus on kuitenkin 
yksimielinen siitä, että teltta on hyvä investointi ja sille tulee paljon käyttöä esimerkiksi 
vappuna. Rahaa on myös toisinaan hyvä käyttää, koska olemme sen verran ylijäämäisiä. Ei 
kommentteja tai kysymyksiä budjetista, joten se Hyväksyttiin.  

- Jäsenmaksun suuruus perinteisesti 0e. Jäsenmaksun suuruudeksi ehdotetaan 0e. 
Hyväksytty. 

 

9. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

10. Päätetään kokous 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:06. 

 

 

____________________________ ____________________________ 

puheenjohtaja sihteeri 

Juho Kajava Etta Melander 

 

 

 

 

_________________________ ___________________________ 

pöytäkirjantarkastaja pyötäkirjantarkastaja 

Mia Pennanen Sofia Aalto 

 


