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Hallituksen kokous 04/2020
Läsnä:
Tia Niemelä
Sofia Aalto
Emma Palojärvi
Siiri Virta
Maria Ahola
Linnea Niskanen
Alex Suvorov
Mia Pennanen
Tuomas Mäenpää
Mathias Nordber

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:08.

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

4.

Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Siirretään hyväksyttäväksi seuraavaan kokoukseen.

5.

Ilmoitusasiat ja posti
a. Ilmoitusasiat:
- Vuosijuhlakutsuja seuraavilta järjestöiltä: Limes, Kannunvalajat, SUB, NEFA.
Mennään edustamaan kaikkiin vuosijuhliin, selvitetään haluaako Etta Limeksen
juhliin. Kannunvaljien juhliin menevät Tia ja Maria (sekä Linnea), SUBin Mia ja
Tuomas ja Alex menee NEFAn.
- HYAL laittanut kyselyn mitä kuuluu ja haluaisivat osallistua johonkin
kokoukseemme.
b. Posti: Ei postia.

6.

Sektorikuulumiset
a. Puheenjohtajisto: PJ semma oli edellisellä viikolla. Keskusteltiin mm. siitä, että
kaikilla sitseillä tulisi olla sama hinta menusta riippumatta ja muistuteltiin FB
-ryhmän olemassaolosta. Kyseltiin mitä odotuksia järjestöillä on HClta tulevalle
vuodelle ja toivottiin muitakin fuksitapahtumia kuin vain fuksiaiset ja fuksisitsit.
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Pyydettiin myös HCta esittäytymää useamman järjestön orientaatioviikon infoihin ja
puhuttiin jos HC vierailisi jäsenjärjestöjen hallituksien kokouksissa. Toivottiin, että
tapahtumista tiedotettaisiin aikaisemmin ja mietittiin olisiko mahdollista kalenteri,
jossa kaikki tulevat tapahtumat olisivat näppärästi näkyvillä. Semmoja voisi järjestää
joka toinen kuukausi.
b. Kopo: Dekaanin kanssa oli tapaaminen 14.2., jossa keskusteltiin digiloikasta,
siirtymäajasta, SISUsta ja tiedekunnan yhteisestä haalarimerkistä. Dekanaatti tulee
taas nostamaan maljan HCn hallituksen kanssa vapun aattona. Opintotoimikunnan
ensimmäinen kokous 26.2. klo 16-17 Utopiassa. Humanistien opintoasiat-ryhmä
luotu parempaa tiedotusta varten.
c. Suhteet: Keskustakampuksen tila-approt todennäköisesti toukokuussa.
d. Talous: Ei paikalla
e. Tapahtumat/kulttuuri: Humanistispeksin ekskursiolla mukana 18 ihmistä.
Merkkimarkkinoilla oli paljon kävijöitä, pidetää ensikin vuonna ne Metsätalolla.
Huomenna After-ski bileet Alinassa. Star Wars -sitsit tulossa huhtikuuta, päätettin
tilata sitseille haalarimerkkejä 100 kpl. TYTn kanssa suunnitellaan vappua ja
selvitetään paikkaa ja milloin lippuja myydään. Humanistikumit tilattu,
suunnitellaan telttaa ja nettisivuille on palautelomake tulossa.
f. Ympäristö: Kierrätysohjeet tulossa, luonnokseen kaivataan kommentteja. 13.3.
kansainvälinen ilmastalakko, järjestetään todennäköisesti yhteislähtö sinne.
g. Tilat: Ikeaan väliviikolla täydentämään klusterin astiastoa. Kolmekieliset kyltit
printattu sekajätteelle ja muoville. Sofian avain toimii jatkossa myös sähkökaappiin.
Tilakonklaavissa hyväksyttiin päivitetty avaimenhaltijan sitoumus ja muut tiloihin
liittyvät dokumentit sekä uusi rangaistuskäytäntö.
h. Tuutori/fuksi/kv: Joidenkin koulutusohjelmien tuutorihakua jatkettiin. KV sitsit
tulossa maaliskuussa St. Patrcik -teemalla.
i.

Työelämä/alumnit: Ei uutta.

j.

Urheilu: Pelipaidat tulossa tällä viikolla. Nettisivuile tehdään alasivu
jalkapallojoukkueelle. Selvitetään jäsenjärjestöjen urheilutoiminnan laajuus.

k. Viestintä: Hallituksen esittely instassa jatkuu. Eilen lähti hallituksen esittelyviesti
jäsenjärjestöille. Alkuvuosi viestinnässä ei ole lähtenyt käyntiin kovin hyvin.
Keskusteltiin voisiko instan tunnukset olla useammalla.
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l.
7.

Yhdenvertaisuus: Ei mainittavaa.

Päätösasiat
Ei päätösasioita.

8.

META
- Risteilylle lähdössä 38 tällä hetkellä, haalarimerkki suunnitteilla.
- Järjestetään portaidenjuoksutapahtuma.
- Laulukirjat postitetaan loppuviikosta.
- Päivitetään nettisivuille kaikkien kuvat.
- Kangaskasseja paljon kaapissa, suunniteltiin niiden maalaamista.

9.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:39.

____________________________

____________________________

puheenjohtaja

sihteeri

Tia Niemelä

Sofia Aalto

