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Hallituksen kokous 02/2020
Läsnä:
Etta Melander
Tia Niemelä
Emma Palojärvi
Alexander Suvorov
Mia Pennanen
Sofia Aalto
Maria Ahola
Eeti Huikku (uusi)
Ahto Harmo (saapui 18:35)
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

4.

Ilmoitusasiat ja posti
a. Ilmoitusasiat: Ei ilmoitusasiaa
b. Posti: Pykälän vujukutsu saapui, mutta kukaan ei ollut kiinnostunut. Saatetaan
lähettää vain onnittelukortti.

5.

Sektorikuulumiset
a. Puheenjohtajisto: -Puheenjohtajaseminaari tulossa 11.2.. Tia laittaa siitä
sähköpostilistalle informaatiota.
b. Kopo: -Opintotoimikunta on perustettu, ja siihen pitää kerätä jäsenjärjestöjen
opintovastaavien yhteystiedot ja pitää kokous.
-12.2. kello 12:30-14 on dekanaattitapahtuma metsätalolla. Se on päällekäin
merkkimarkkinoiden kanssa, mutta kokouksessa keskusteltiin, että riittää jos yksi on
HC:n paikalla pitämässä pistettä. Kaikki halukkaat ja paikalle kykenevät ovat
tervetulleita dekaanitapahtumaan.
c. Suhteet: -Ei asiaa.
d. Talous: -Timo ei ole paikalla, joten budjetista ei voi keskustella. Budjetista päätettiin
keskustella suunnittelukokouksen 30.1. yhteydessä. Suunnittelukokous pidetään
Ettan luona.
-Speksiliput pitää ostaa 4.2. liput yhteensä 280e (16 lippua) tai 390e (30 lippua).
Meillä on tällä hetkellä 30 lippua varattuna ja ilmottautuneita on 16.
e. Tapahtumat/kulttuuri: -Hallituksen virkistysreissu Viroon 9.2..
-Merkkimarkkinat on 12.2. ja drivessä on sitä varten työnjakolomake. Markkinoille
on ilmottautunut 8 järjestöä ja noin 10 olisi hyvä saada paikalle.
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-Humanistispeksiekskursio on 18.2. ja Emma hakee siihen liput paikanpäältä.
-Afterski-tapahtuma on laskiaisena 25.2. Alinassa ja myös siihen on työnjakolomake
tulossa. Seuraavassa kokouksessa allekirjoitetaan järjestyksenvalvojapaperit.
Suunniteltiin askarteluiltaa, jossa voitaisiin suunnitella laskiaisen ohjelmaa ja tehdä
koristeita. Kokouksessa tuli esille, että pitää tehdä laskiaista varten oma soittolista
jo valmiiksi.
-Humanistiristeilyn päivämäärä on varmistunut 19.-20.4.. Emma on varannut paikat
ja hinta on 14€/hytti. Tilaamme myös haalarimerkit ja yhden paikan hinta jää
pieneksi. Ruokaa ei ole pakko ottaa, mutta ainakin hallituslaisia kiinnosti buffet.
Emma lupasi tehdä risteilyyn tapahtuman ensi viikkoon mennessä. Ohjelmaan
pohdittiin hytti- tai käytäväsitsejä sekä bingoa.
-Vappua juhlitaan perinteisesti teologien kanssa. Sen suunnittelukokous on 18.2.
kello 12 teologiklusterilla. Vappuetkot ja vappupiknik on takuuvarmoja
vapputapahtumia ja niiden lisäksi vappuviikolla on vappusauna. Emma laittoi
HYY:lle varauspyynnön 29.4. Sivistykseen.
-KV-sitsit pidetään 17.3. klusterilla. Teemana on St. Patricks day.
-Kirpputorin järjestäminen menee pohdintaan. Drivessä on kevään tapahtumien
työnjakolista ja Emma toivoo, että kaikki kävisivät täyttämässä sitä.
f. Ympäristö: -Muovia voi nykyään kierrättää HYY:n tiloissa. Pohdittiin
muovinkeräyskamppanjan järjestämistä keväällä.
g. Tilat: -Tilakonklaavilla on päivämäärä ja Sofia laittaa esityslistan tällä viikolla
eteenpäin.
-Tilakoulutuksissa ollut noin 115 ihmistä ja ilmottautuneita on 185. Lisää
tilakoulutuksia on tulossa helmikuussa ja Etta on luvannut vetää yhden koulutuksen
ruotsiksi.
-Tilavuorot hallituslaisille on jaettu. Sofia hoitaa kalenterin ja vuorollaan jokaisen
pitää käydä kerran viikossa klusterilla katsomassa, että viikkosiivous on tehty sekä
viedä rätit pesuun. Tehtäviin kuuluu myös tarkistaa pesuaineiden tilanteet ja muuta
pientä.
-Vahvistin-tapaus. Vahvistin oli jäänyt klusterille ja sieltä lähtenyt jonkun mukaan.
Omistaja oli ilmoittanut vahvistimen olevan hänen, mutta ei löydä sitä enää. Sen
klusterilta poisvienyt henkilö ilmottautui ja vahvistin löysi oikean omistajansa.
Kokouksessa pohdittiin, pitäisikö sen vieneelle henkilölle määrätä sanktio tai
epävirallinen varoitus. Epävirallinen varoitus ei mene tilakonklaavin kautta, mikä
vaikutti osalle vähän kyseenalaiselle. Kokouksessa kuitenkin päätimme, että
epävirallinen varoitus on hyväksyttävä ja tarpeen tullen pystymme selittämään sen
funktion tilakonklaaville.
-Sofia on lähettänyt selvityspyyntöjä viime vuoteen liittyen. Kronos-siula-tapaus:
Kokouksessa pohdimme annetaanko Kronokselle varoitus tai sakkoja. Hallitus oli
yksimielinen siitä, että Siulan tehtäviin ei kuulunut siivota toisen (isomman)
järjestön vuosijuhlasotkuja ja heille ei siten voi antaa rangaistusta.
Saga-LÖ-historicus sitsien jatkot: hallitus päätti antaa järjestöille varoituksen.
-Sofia on tehnyt luonnoksen rangaistuskäytännöistä, koska vaikuttaa siltä, että
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6.

järjestöt eivät tiedä mitä laiminlyönneistä tapahtuu. Luonnos tulee ensin hallituksen
hyväksyttäväksi, jonka jälkeen sen hyväksyy tilakonklaavi.
-Historicuksen pöytä herättää edelleen paljon keskustelua. Historicus itse haluaa
korottaa jalkoja ja säilyttää pöydän, mutta hallitus on sitä mieltä että pöydästä on
päästävä eroon. Se on mielestämme epäkätevä, ruma ja painava. Hallitus ei ollut
vakuuttunut Historicuksen ehdotuksesta, että pöytää siirrettäisiin Utopian ja
Lingvan välillä joka tapahtumassa. Pöydän kohtalosta äänestetään tilakonklaavissa.
h. Tuutori/fuksi/kv: -Tiedekunta laittoi viestiä, että tuutorihakemuksia tullut vain 50
kun tuutoreita tarvitaan 120. Hakuaika on vielä auki ja myös meidän pitää
mainostaa tuutorihakua paljon. Suunnitelmana on laittaa mainoksia
sähköpostilistoille, humanistipuheenjohtajien ryhmään sekä sidosryhmiin.
i. Työelämä/alumnit: -Lauantaina 25.1. oli alumnisitsit. Ahto oli löytänyt
homehtunutta siideriä, mutta se ei vaikuttanut illan tunnelmaan. Alumnit olivat
tyytyväisiä päästessään takaisin klusterille.
j. Urheilu: -Ei asiaa.
k. Viestintä: -Sofia on päivittänyt nettisivuja.
- Hallituksesta pitäisi saada kuva sosiaaliseen mediaan.
-Nettisivut tulisi vuoden aikana kääntää ruotsiksi ja englanniksi.
l. Yhdenvertaisuus: -Ei asiaa.
Päätösasiat
- Virkailijan valinta: Eeti on kiinnostunut yhdenvertaisuusvirkailijan paikasta. Eeti esitteli
itsensä ja kertoi, miksi on kiinnostunut paikasta. Yhdenvertaisuusvirkailijaksi valittiin Eeti.
- Klusterin tilojen nimeäminen (epävirallisesti): -Tiloja voi nimetä epävirallisesti, mutta
teoriassa niiden pitäisi mennä HYY:n pääsihteerin kautta. Suunnitelmana on, että aulalla on
oma nimi ja puolilla on omat nimensä. Keskustelimme nimiehdotuksista, mutta mikään ei
ollut ylitse muiden. Puolien nimistä saatetaan järjestää nimikilpailu. Aulan nimeksi vahvin
ehdotus oli Valhalla.
- Hallitus päätti, että Emma voi käydä ostamassa enintään 30 lippua humanistispeksiin,
jotka maksavat yhteensä 390€

7.

Viime vuonna kerätyn palautteen käsitteleminen
- Emma on arponut kyselyyn osallistuneista voittajan ja ottanut häneen yhteyttä.
Palkinnoksi päätimme antaa leffalipun.
- Palautekysely keräsi 35 vastausta. Vastauksia on hyvin kaikista koulutusohjelmista ja
suurinosa vastanneista on fukseja, jotka ovat aktiivisia omassa ainejärjestössään. Kyselyn
perusteella sähköposti on suosituin viestintäkanava ja sen jälkeen sosiaalinen media.
Hallitusta huolestutti eniten kyselyn vastauksissa se, että vastaajat eivät tuntuneet
tietävän, ketä HC:ssa on ja miten heitä voi lähestyä. Tähän vastauksena hallituksella on
suunnitteilla sosiaalisen median kampanja, jossa hallitus esittäytyy. Tapahtumia on
vastaajien mielestä ollut sopivasti. Yleisarvosana 4, poikkiteteellisyys, urheilu ja
fuksitapahtumat saivat arvosanan 3. Suurinosa sai tarpeeksi tietoa toiminnasta.

8.

Toimintasuunnitelman alustus
- Yhdistyksen kokous 17.2.
- Hallituslaiset kirjoittavat kukin omalta sektoriltaan. Asia käydään läpi paremmin
suunnittelukokouksessa.
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9.

Tulevat tapahtumat
-Suunnittelukokous 30.1.
-Merkkimarkkinat 12.2.
-Speksiekskursio 18.2.
-Laskiainen 25.2.
-Hallituksen vaihtokaronkka 27.2.

10.

META
-Paidat: musta ja tumman harmaa suosituimpia, vaaleanharmaa toiseksi suosituin.
Kokouksessa valittiin alustavasti tummanharmaa, mutta väri saattaa muuttua kun
tiedämme firman värivalikoimasta enemmän. Umlaut tilasi omat paitansa RTK tekstiileistä.
Etta perehtyy asiaan.
-Teltta: maksaa noin tonnin, joten se vaatii vähän ulkopuolista rahoitusta. Suunnitelmana
on mennä yleisöksi uutisiin, jolla voimme tienata 100€. Alustavasti sovittiin, että
ilmoittaudumme ryhmänä 12.3. pidettävälle kerralle. Hallitus on yksimielinen teltan
ostamisesta. Sitä varten voimme hakea myös kalustetukea.
-Haemme kalustetukea myös uuteen imuriin, projektoriin ja tulostimeen.

11.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:45.

____________________________

____________________________

puheenjohtaja

sihteeri

Tia Niemelä

Etta Melander

