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 Hallituksen kokous 10/2022 

 Läsnä: 
 Jenni Lindberg, puheenjohtaja 

 Agneta Trux, sihteeri 

 Siiri Virta 

 Etta Melander 

 Julia Juvonen 

 Mia Pennanen 

 Pihla Paloheimo 

 Eveliina Weidenbacher 

 Senni Nylund 

 Alex Lyysaari 

 1.  Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.06. 

 2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous tode�in lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 3.  Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 Esityslista hyväksy�in kokouksen työjärjestykseksi. 

 4.  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 Kokouspöytäkirjat 8/2022 ja 9/2022 hyväksy�in. 

 5.  Ilmoitusasiat ja pos� 

 a.  Ilmoitusasiat: 

 i.  Kutsu pitämään ras�a KUKAn fuksiaisiin 11.10. 

 1.  Paikalle hallituksesta pääsevät Agneta Trux (sihteeri), Siiri Virta 

 (kul�uurivastaava), E�a Melander (vies�ntävastaava) ja Jenni Lindberg 

 (puheenjohtaja). 

 ii.  Kutsu Mythoksen vuosijuhlille 15.10. 

 1.  Jenni ja E�a lupautuvat alustavas� edustustehtävään. 

 iii.  Kutsu Umlau�n vuosijuhlille 12.11. 
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 1.  Julia Juvonen (�lavastaava) lupautuu alustavas� edustustehtävään. 

 b.  Pos�: 

 i.  Ei pos�a. 

 6.  Sektorien kuulumiset 

 a.  Puheenjohtajisto: 

 i.  Jenni on saanut lisä�etoja toiminnantarkastuksesta. Siivoustarvike- ja 

 toimistotarvikekulut ovat menneet sekaisin ja ne pitäisi siirtää. Toiminnantarkastajat 

 voivat tarvi�aessa tulla kertomaan hallitukselle lisää seuraavassa kokouksessa. 

 ii.  Pöytäkirjoissa tulisi mainita ihmisen rooli ensimmäistä kertaa maini�aessa. 

 iii.  PJ-seminaari järjestetään toivon mukaan lokakuun puolella. Hallitus poh�i asiaa 

 tarkemmin lähipäivinä. 

 b.  Talous: 

 i.  Pihla Paloheimo (tuleva talousvirkailija) hoitanut ja tarkistellut tämän vuoden 

 kirjanpitoa huh�kuuhun saakka. 

 c.  Tilat: 

 i.  Hissiremon� jatkuu tammikuuhun as�. 

 ii.  Loppuvuoden �lavarauksista tulee luoda yhteiset pelisäännöt. 

 iii.  Jäsenjärjestöt saavat varata vain yhden huoneen per viikko. Lisäksi kei�ön varaus 

 laske�aisiin koko klusterin varaukseksi. 

 iv.  Jäsenjärjestöt saavat loppuvuodeksi vain yhden koko klusterin varauksen. 

 v.  Koko klusterin viikkosiivousvuorot ovat olleet tauolla klusterin mentyä kiinni. 

 Tapahtumasiivoukseen tulisi siis panostaa normaalia enemmän ja vessojen siivous 

 tulisi kuulua nyt tapahtumasiivoukseen. Koko klusterin varauksien jälkeen tulisi 

 myös kiinni�ää erityistä huomiota siivoukseen. 

 vi.  Klusterille tulisi �lata lisää tarvikkeita. Hallituksen tulisi organisoida yhteinen 

 talkoopäivä tavaroiden hakemiselle ja viemiselle klusterille. Julia Juvonen o�aa 

 tukkuyritykseen yhtey�ä huomenna. 

 d.  Vies�ntä: 

 i.  Somessa pitäisi mainostaa tulevia edustajistovaaleja. 

 ii.  Somekampanja hallitukseen hakemisesta tulisi aloi�aa marraskuussa. 

 e.  Fuksit ja tuutorit: 

 i.  Senni Nylund poistui Zoomista klo 16.49. 
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 ii.  Humanis�cumin ras� fuksiaisissa 23.9 on runoras�. 

 iii.  Fuksiaisten kar�a löytyy  Drivestä  . 

 iv.  Rasteja on yhteensä 10. 

 v.  Agneta huoleh�i ras�npitäjille Whatsapp-ryhmän ja luo  nakkilistan  . 

 vi.  Fuksiaisten jatkot pidetään Utopiassa. 

 vii.  HYYn Fuksiseikkailu järjestetään 29.9. ja Humanis�cumin ras� on Kielikeskuksessa. 

 f.  Kul�uuri: 

 i.  R&A-leffaekskut alkaneet sujuvas�. Joylandia oli katsomassa 14 ihmistä. 

 ii.  Suunni�eilla on Amos Rex -eksku lokakuussa ja tea�erieksku marraskuussa. 

 iii.  Kul�uuriapprot viikoilla 45–46. Tapahtuma kestää 7.11.-17.11. 

 g.  Työelämä: 

 i.  Järjestetään Alumnipaneeli 18.10. Illuusiossa tai jossain muualla. Helsinki Think 

 Companyn �loja voi ilmeises� varata tapahtumia varten. 

 ii.  Työelämä�imi suunni�elee ekskursiota Otavalle sekä Helsingin kaupunginmuseolle 

 marraskuussa. Kaupunginmuseo toivoo meidän ehdo�avan päivää ja aikaa. 

 h.  Opinto: 

 i.  Opintotyöryhmän järjestämä mielenosoitus 12.10. lähestyy. Opintotyöryhmä toivoo 

 rahaa Facebook-mainostusta varten sekä karkkia. 

 ii.  Opintotyöryhmä aikoo järjestää kiertävän informaa�otapahtuman 

 keskustakampukselle mainostaen muun muassa mielenosoitusta. 

 iii.  Budje�ksi tähän toivotaan 50€. 

 iv.  27.9. järjestetään kyl�ntekotapahtuma mielenosoitukseen. 

 v.  Opintopiiri TYT:n kanssa 1. periodin ajan �istaisin klo 14–16 teologien Olkkarissa. 

 i.  Ympäristö: 

 i.  24.9. järjestetään ilmastomarssi metsien puolesta. Mia Pennanen (vies�ntä) 

 julkaisee somessa HYYn materiaalia ilmastomarssista. Eveliina (opintovastaava) ja 

 Agneta menevät edustamaan. 

 j.  Urheilu: 

 i.  Ei mitään uu�a. 

 k.  Yhdenvertaisuus: 

 i.  Ei mitään uu�a. 

 l.  Tapahtumat: 

https://www.google.com/maps/d/u/4/edit?mid=16s8JmZW-GST3uVTBuCLsNtB6LmWKg2g&ll=60.168976474462596%2C24.94146921944442&z=18
https://docs.google.com/document/d/1c_b6PvzD9HWV7yRNR5pVy0vXX5xdL49URgQj1bJgsXo/edit?usp=sharing
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 i.  Vujut järjestetään tänä vuonna cocktail�laisuutena. Tiloista tulee vielä keskustella 

 tarkemmin. Vujut järjestetään alustavas� 19.11. 

 ii.  Vujukomiteaan lupautuu Jenni, Senni (tapahtumavastaava) ja Siiri. Agneta ja Alex 

 (opintovastaava) lupautuvat jokapaikanhöyliksi avustustehtäviin. 

 iii.  Eveliina Weidenbacher poistui klo 17.12. 

 iv.  E�a Melander poistui klo 17.30. 

 v.  Humanis�cum voisi järjestää pizzasitsit, tuo-omat-ruoat-sitsit tai Anything but a 

 table -sitsit. Humanis�cumilla on koko klusterin varaus torstaina 10.11. Anything 

 but a table -sitseille. 

 7.  Päätösasiat 

 a.  Pihla Paloheimo talousvirkailijaksi 

 i.  Pihla Paloheimo hyväksytään talousvirkailijaksi. 

 b.  Uusien haalarimerkkien �laaminen (humanis�fuksi, humanis�scum, kul�uuriappro, 

 muita?) 

 i.  Tilataan lisää Kul�uuriappromerkkiä (uusi väri), Humanis�fuksimerkkiä ja 

 Humanis�scum-merkkiä. 

 c.  Vujuedustukset 

 i.  Julia ja E�a edustavat Umlau�n vujuilla. 

 ii.  Jenni ja E�a edustavat Mythoksen vujuilla. 

 8.  META 

 a.  Kokouksen TOP 3 

 i.  Fuksiaiset 23.9. 

 ii.  Kul�uuriapprot 7.11.-17.11. 

 iii.  Metsämarssi 24.9. 

 b.  Meililistan vies�t tulevat viiveellä. Hallituslaiset toivovat pääsyä meililistaan, jo�a vies�t 

 menisivät tehokkaas� läpi. 

 9.  Kokouksen pää�äminen 

 a.  Kokous pääte�in klo 17.48. 
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 ____________________________  ____________________________ 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 Jenni Lindberg  Agneta Trux 


