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Hallituksen kokous 3/2020
Läsnä:
Etta Melander
Tia Niemelä
Alexander Suvorov
Emma Palojärvi
Sofia Aalto
Katri Björklöf
Mia Pennanen
Ahto Harmo, saapui 18:35

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:18

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

4.

Aikaisemman kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja 2/2020 hyväksyttiin.

5.

Ilmoitusasiat ja posti
a. Ilmoitusasiat: Torax:n ja eläinlääketieteellisen vuosijuhlakutsut saapuivat.
Molemmat maksavat yli 100€, mikä vähensi kiinnostusta osallistua.
b. Posti: Ei postia.

6.

Sektorikuulumiset
a. Puheenjohtajisto: Puheenjohtajaseminaari 11.2. klo 18. Toiveena olisi järjestää
seminaari kerran parissa kuukaudessa.
b. Kopo: Kesiviikkona 12.2. kello 12:30 on dekaanitapaaminen metsätalon salissa s17,
Sofia ja Alexander ovat menossa. Dekaanit kutsutaan myös vappuetkoille.
Opintotoimikunnan kokous on tulossa. Tiedekuntaneuvostossa on ongelmana, että
sinne ei haeta. Syy lienee se, että ihmiset ei tiedä mikä se on ja mitä siellä tehdään.
Humanistien opintoasiat -ryhmä on tulossa, jossa kaikki aiheesta kiinnostuneet
voivat keskustella ja perehtyä.
c. Suhteet: Matlu on kiinnostunut osallistumaan tila-approon, vaikka eivät keskustassa
olekaan. Suunnitteilla myös vapun hoplop-tapahtuma Matlun kanssa.
d. Talous: Vujukorvauskuluissa epäselvyyttä ja se selvitettiin. Vuosijuhlaedustuksesta
korvataan puolet per lippu 90€ asti. Timo on menossa
taloudenhoitajakoulutukseen. Tarkoituksena on saada kassalippaiden mukaan
lomakkeet, mitkä pitää täyttää. Myös ohjeet kassalippaaseen ja lomakkeen
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täyttöön. Uusi kulukorvauslomake on saatu toimimaan hyvin.
e. Tapahtumat/kulttuuri:
-Merkkimarkkinat on myös keskiviikkona ja siitä on infoviesti lähtenyt. 14 järjestöä,
sisältäen Humanisticumin, on ilmottautunut markkinoille. Metsätalolla on ollut
jotain ongelmia pöytien kanssa, joten jotkut järjestöt saattavat joutua jakamaan
pöydän. Emma hakee kassan ja merkit paikalle.
-Speksiekskursion liput on ostettu ja ne menee kaappiin. Emma osti 18 lippua, joihin
meni yhteensä 234€ eli vähemmän kuin päätettiin.
-Afterskin menu ja juomat on ok ja järjestyksenvalvojalomake kiertää. Kaupassa on
tarkoitus käydä tapahtumaa edeltävänä päivänä. Kaikki mitä pystytään pitää tehdä
etukäteen valmiiksi, sisältäen esimerkiksi koristelun (lumihiutaleet) ja pitsat.
Tehdään myös avoin spotify-lista, mihin ihmiset voivat itse laittaa haluamiaan
kappaleita. Emma haki tapahtumajulisteet.
-Humanisticumin risteily tulee 19.4., ja sen hinnaksi päätettiin 10€. Tällä tavalla
katamme hyttihinnan sekä haalarimerkin ja jäämme hiukan voitolle. Voitto on
tarkoitus pistää säästöön esimerkiksi telttaa varten. Tapahtuman kansikuva on
tulossa ja ilmottautumislomake on tehty. 22.3. on viimeinen maksupäivä.
-17.3. järjestämme kv-sitsit, joiden teema on St.Patricks Day. Tapahtumaa varten on
varattu koko klusteri. Illuusiossa on tarkoitus järjestää itse sitsit ja utopia toimii
taukotilana. Hinnaksi päätettiin 13€. Mia tekee tapahtuman ja Emma
ilmottautumislomakkeen.
-Vuosijuhlia pitää alkaa suunnitella.
-Noin viikon studion päivämäärä ei ollut hyvä kenellekään, joten emme mene
yleisöksi.
-Olemme lupautuneet nakkeilemaan SUB:n silliksellä 21.3..
f. Ympäristö: Maria on ympäristökoulutuksessa, eikä siksi ole kokouksessa paikalla.
g. Tilat: Tilakonklaavin kokous Wilhelmssonissa torstaina 18-20. Siellä on tarkoitus
käsitellä rangaistussysteemiä, joka kirjataan vihdoin paperille. Humanisticumin
ehdotus on, että kolmesta huomautuksesta saa varoituksen ja kahta varoitusta
seuraa rangaistus. Tilakonklaavi päättää rangaistuksen ja rangiastuksessa pitää
huomioida tapauskohtaisuus. Viikkosiivouksen laiminlyöntiä seuraisi 80€ sakko ja
tapahtumasiivouksen laiminlyöntiä 60€ sakko. Ehdotus menee tilakonklaavin
äänestettäväksi. Klusterikoulutukset jatkuvat tällä viikolla (viikolla 7) ja sitten ne
loppuvat. Jos koulutuksista tulee sen jälkeen vielä paljon kyselyitä niin
tapauskohtaisesti voidaan järjestää vielä yksittäisiä koulutuksia. Saimme Tiinalta
sähköpostia, jossa kerrottiin, että utopian parveketta ei vieläkään käyty katsomassa.
Lisäksi haluamme korostaa tilakonklaavissa, että koko klusteri tarkoittaa utopiaa ja
illusiota ja automaattisesti myös keittiötä. Aulan heingailuohjeet tulee, kun tila on
nimetty. Myös kaappi-inventaario tulossa.
h. Tuutori/fuksi/kv: Tuutorihaku päättyi eilen ja valintojen jälkeen teemme
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7.

humanistituutoreille taas facebook-ryhmän.
i. Työelämä/alumnit: Ainakin yksi ekskursio keväällä työelämään liittyen, ettei tule
työelämätöntä kevättä. Ensi kokouksessa lisää ideoidaan lisää alumni-illasta.
j. Urheilu: Ei asiaa.
k. Viestintä: Ne, ketkä eivät ole lähettäneet Katrille valokuvia instagram-esittelyä
varten tulisi tehdä se niin pian kuin mahdollista.
l. Yhdenvertaisuus: Ei asiaa
Päätösasiat
-Tilojen nimeäminen: Euphoria, Valhalla ja Vortex ovat saaneet eniten ääniä. Kokouksessa
päätettiin, että hengailutila on Valhalla, vasen puoli on Euphoria ja oikea puoli on Vortex.
Kun nimet virallisia niin oviin tulee kyltit.
-Paita asia etenee pikkuhiljaa. Etta laittaa kyselyä firmalle ja sit koko kyselyn hallitukselle.
-HCkumit: Emma on suunnitellut vähän niiden ulkonäköä. Hinnaksi tulee noin 100€ ja
päätimme tilata 100kpl kumeja.
-Tilinkäyttöoikeudet: annetaan tilinkäyttöoikeudet Timo Erävuorelle yhdistyksen omaan
tiliin (FI32 3131 3001 0761 65) sekä Humanisticumin hallinnoimaan tilatiliin (FI58 3131
1000 9388 98).
-Keskustelua siitä, korvaako Humanisticum vujulahjat ja kuinka suuren lahjan. Päätettiin,
että edustuslahjat, mitkä Humanisticum maksaa ei ole alkoholia ja pyrimme aineettomiin
lahjoihin. Päätettiin, että Humanisticum korvaa edustuslahjoja 20€ asti.
-Hyväksytään hallituksen laatima budjetti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

8.

Toimintasuunnitelma - missä mennään?
-Toimintasuunnitelman tulee olla valmis viimeistään 16.2.. Kevätkokous on 17.2..

9.

META
-Teltta: Emma on suunnitellut teltan ulkonäköä. Tarjous, jonka saimme on 1065€, jonka
lisäksi tulee painot. Emma Niemi tekee logot “painokuntoon”, eli logoon tehdään mustat
rajat ja teksti viimeistellään kuntoon. Telttaa varten haetaan kalustetukea HYY:ltä.
-Ilmatuolit: Ilmatuolit olisivat helpot ja kivat esimerkiksi telttaan tai muihin
hengailutilaisuuksiin. 3 kappaletta saisi 70€. Saksan Amazonista saattaa saada halvemmalla,
joten tutkimme asiaa myös sieltä.
-Laulukirjat: Sofia on laittanut painoon viestiä ja 600kpl kirjoja olisi 150€ kalliimpi eli
yhteensä 900€. Kirjojen toimitusaika on 2-3 viikkoa.

10.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:08.

____________________________

____________________________

puheenjohtaja

sihteeri

Tia Niemelä

Etta Melander

