
Humanisticumin hallituksen kokous 11/2022
päivä 10.10.2022 klo 18.00

Kaisa-talo, ryhmätyöhuone 5005

Hallituksen kokous 11/2022

Läsnä:
Jenni Lindberg, puheenjohtaja
Siiri Virta, sihteeri
Agneta Trux (Zoom)
Senni Nylund
Eveliina Weidenbacher
Pihla Paloheimo

1) Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:08. Siiri Virta

(työelämä- ja kulttuurivastaava) toimi kokouksen sihteerinä, koska hallituksen sihteeri Agneta Trux 

osallistui kokoukseen etänä Zoomin välityksellä.

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4) Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Kokouspöytäkirja 10/2022 hyväksyttiin.

5) Ilmoitusasiat ja posti

a. Ilmoitusasiat: 

i. Saatu kutsu Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry:n vuosijuhlille 

15.10.2022. Ei kiinnostuneita edustajia.

ii. Saatu kutsu Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan Porthan-juhlaan 12.11.2022. Ei 

kiinnostuneita edustajia.

b. Posti:

i. Ei postia.

6) Sektorikuulumiset

a. Puheenjohtajisto: 

i. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidettiin 28.9.2022. Kokous oli laiton, koska 

kokouskutsua ei oltu lähetetty jäsenjärjestöjen sähköpostilistoille riittävän ajoissa. 
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Paikalla oli kuitenkin kaksi äänioikeudellista osallistujaa, joten kokous pystyttiin 

järjestämään päätösvaltaisesti. Yhdistyksen kokouksessa hyväksyttiin Tahlosta 

puuttuneet dokumentit (tilinpäätös, toiminnantarkastuskertomus), jotka on nyt 

lähetetty HYY:lle yhdistyksen kokouksen hyväksyminä. Historian ainejärjestö Kronos

ry pyysi nähdä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan, mutta heillä ei ollut siitä mitään 

kommentoitavaa. 

ii. Jenni ehdotti, että hallituksen ja virkailijoiden kesken pidettäisiin 

virkistäytymisiltama tänä syksynä. Eveliina (opintovastaava) ehdottaa, että HOASin 

kerhotilaa Kumpulassa voitaisiin hyödyntää illanistujaisten järjestämisessä.

iii. Jenni avasi keskustelun Humanisticumin ansiomerkkien ehdottamisesta tänä 

vuonna. Eveliina ehdotti Iida Huitulaa (Huomisen humanisti -työryhmän aktiivi), 

Jenni Eveliina Weidenbacheria ja Siiri Jenni Lindbergiä sekä Senni Nylundia 

mahdollisiksi ansiomerkkien saajiksi. Lopulliset päätökset hallituksen ehdotuksista 

aiotaan tehdä seuraavassa kokouksessa.

iv. Jenni avasi keskustelun Humanisticumin logolla varustettujen collegepaitojen 

tilaamisesta hallituksen jäsenille. Hallitus pohti, että tulisiko paitoja tilata lisää vielä 

tänä syksynä, mutta lisätilauksesta päättäminen päädyttiin jättämään ensi vuoden 

hallituksen hoidettavaksi.

v. Humanisticumin puheenjohtajaseminaari järjestetään uudella nimellä 

“Humanistipuhisten pöhinäpiiri” 13.10. Humanistiklusterilla. Tapahtumaan 

ostetaan kahvitarjoiluja pienellä budjetilla.

b. Tilat:

i. Aino-Julia Juvonen (tilavastaava) ei päässyt kokoukseen, mutta hän kertoi 

hallituksen Teams-keskustelussa, että Humanistiklusterille on ostettu n. 750 eurolla

talous- ja vessapaperia loppuvuoden tarpeisiin. Seuraava tilakonklaavi aiotaan 

järjestää marraskuun puolivälissä.

ii. Humanistiklusteri on ollut käytettävissä normaalia rajatummin tänä syksynä Uuden 

ylioppilastalon hissiremontin takia. Järjestöt ovat saaneet tästä syystä tehdä 

klusterille vain yhden varauksen viikossa. Jenni ehdotti, että tulevaisuudessa jos 

klusterilla on jokin huone tyhjänä, järjestö voi varata kyseisen huoneen saman 
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päivän aikana, jolloin varaus ei mene järjestön viikottaisesta varauskiintiöstä. Juliaa 

pyydetään informoimaan järjestöjä uudesta käytännöstä.

c. Talous: 

i. Pihla (talousvirkailija) kertoo kassojen summat. Käteiskassassa: 473,35€, hallituksen

pankkitilillä: 3393,64€, klusteritilillä: 1118,53€. Klusteritililtä ei ole vielä maksettu 

Tilat-kohdassa mainittua n. 750€ summaa, joka meni talous- ja vessapapereihin.

d. Tapahtumat:

i. Senni (tapahtumavastaava) avasi keskustelun kertomalla, että Humanisticumin 

vuosijuhlat järjestetään 19.11. Satakuntalaisen osakunnan osakuntatila Viisissä. 

Juhlien osallistumismaksuksi on harkittu 10 euroa. Vuosijuhlatiimi (Jenni, Siiri, 

Senni) laskee tarjoiluihin ja tilavuokraan menevän tarkan summan ja päättää 

juhlien osallistumismaksun sen perusteella.

ii. Kulttuuriapprojen aikana järjestetään klusterisitsit torstaina 10.11. 

Tapahtumasektori ottaa vetovastuun sitsien järjestämisestä.

iii. Merkkimarkkinat järjestetään joskus joulukuun alussa. Senni tiedustelee tiloja 

Metsätalolta.

iv. Harkitaan joulukuulle jäsenjärjestöjen kiitosiltaa. Tarjolla voisi olla glögiä, viiniä, 

pipareita ja rentoa seuraa. Jatketaan suunnittelua myöhemmin.

e. Työelämä: 

i. Alumnipaneeli järjestetään 18.10., käytetään tarjoiluihin n. 70€ (viiniä, 

alkoholitonta juomaa ja pientä purtavaa).

ii. Ekskursio Otavalle 21.11. klo 16–17.30. Ekskursiolle on ilmoittautunut 50 

osallistujaa.

iii. Ekskursio Migrille 29.11. klo 15. Ekskursiolle mahtuu 20 osallistujaa.

iv. Ekskursio Helsingin kaupunginmuseolle 13.12. klo 16. Ekskursiolle mahtuu 25 

osallistujaa.

f. Viestintä:

i. Viestitty on ja tulevaisuudessa myös viestitään.

g. Fuksit ja tuutorit:

i. Agneta (fuksi- ja tuutorivastaava) kertoi, että fuksiaiset järjestettiin 26.9. ja niissä oli

hyvä meininki. Fukseja oli paikalla mukavasti ja Humanisticumin rastilla oli hauskaa.
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h. Kulttuuri:

i. Järjestetään ekskursio Amos Rexiin 25.10. klo 17.

ii. Kulttuuriapprot järjestetään 7–17.11. Humanisticumin omat rastit ovat sitsit 10.11. 

ja kangaskassipaja 17.11. Kulttuurisektori sopii vielä keskenään sopivan päivän, 

jolloin approjen suoritusmerkkejä voi tulla noutamaan. 

i. Opinto:  

i. Huominen humanisteille -mielenosoitus järjestetään 12.10. Huomisen humanisti -

työryhmä on markkinoinut mielenosoitusta jakamalla n. 400 flaikkua ja 

mainostamalla sosiaalisessa mediassa. Mielenosoitukseen järjestetään yhteislähtö 

12:30 Porthanian edestä, Siiri lupautuu vetämään yhteislähtöä, jos saa kaverin 

mukaan. Varsinainen mielenosoitus alkaa klo 13:00 Eduskuntatalolla. HYYn 

hallituksen puheenjohtaja Aleksi Tujunen tulee pitämään mielenosoituksessa 

puheen, mutta HYY ei valitettavasti voi mainostaa mielenosoitusta virallisia 

kanaviaan pitkin, koska asiasta ei olla tehty virallista päätöstä. 

ii. Mielenosoitukseen tarvitaan n. 20 € lisää rahaa aiemmin luvatun 50 € lisäksi, jotta 

saadaan vuokrattua HYYltä äänentoistolaitteet puheita varten.

iii. 11.10. askarrellaan kylttejä mielenosoitusta varten Metsätalon Unicafessa.  

Tapahtuman järjestämiseen aiotaan käyttää n. 40 €. 

j. Ympäristö:

i. Ei kuulumisia.

k. Yhdenvertaisuus: 

i. Ei yhteydenottoja lomakkeella.

7) Päätösasiat

a) Päätetään tilata 100 kpl erä Humanisti-haalarimerkkejä.

8) META

a) Kokouksen TOP 3

i) Mielenosoitus ja kylttien askartelu

ii) Alumnipaneeli

iii) Kulttuuriapprot ja niiden huipentumana vuosijuhlat tulossa marraskuussa

9) Kokouksen päätös 



Humanisticumin hallituksen kokous 11/2022
päivä 10.10.2022 klo 18.00

Kaisa-talo, ryhmätyöhuone 5005
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:35.

____________________________ ____________________________

puheenjohtaja sihteeri

Jenni Lindberg Siiri Virta


