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 Hallituksen kokous 12/2022 

 Läsnä: 

 Jenni Lindberg (puheenjohtaja) 

 Agneta Trux (sihteeri) 

 Siiri Virta 

 Alex Lyysaari 

 Senni Nylund 

 Eveliina Weidenbacher (Zoom) 

 Mia Pennanen (Zoom) 

 Pihla Paloheimo 

 1.  Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03. 

 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 

 Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksy�in. 

 5.  Ilmoitusasiat ja pos� 

 a.  Ilmoitusasiat: 

 b.  Ritaritoimikunnan kokous �istaina 8.11. klo 18 

 i.  Siiri Virta ja Jenni Lindberg menevät edustamaan ensimmäiseksi tunniksi. 

 Agneta Trux koko ajaksi. 

 c.  Vaalikokous 13.12. klo 18 Utopiassa 

 d.  Pos�: 

 i.  Ei ole pos�a. 

 6.  Sektorien kuulumiset 
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 a.  Puheenjohtajisto: 

 i.  Kaikkien humanis�toimijoiden kiitosilta Utopiassa vaalikokouksen jälkeen 

 1.  Kutsu kaikille humanis�sten järjestöjen hallitustekijöille. Tarjolla 

 jotain pientä juotavaa ja purtavaa. 

 ii.  Ehdotukset ansiomerkkien saajista 

 1.  Eveliina Weidenbacher ehdo�aa vielä Nooa Karloa ansiomerkin 

 saajaksi. Asiasta keskustellaan tarkemmin päätösasioissa. 

 2.  Mia Pennanen ehdo�aa Aino-Julia Juvosta ansiomerkin saajaksi. 

 iii.  Ritaritoimikunnan kokoukseen toivo�u tarjo�avaa, esim. pullo skumppaa 

 1.  Ritaritoimikunnalle hankitaan jotain tarjo�avaa, jonka he saavat 

 jakaa parhaaksi näkemällään tavalla. 

 iv.  Alustavas� oltu yhteydessä toiminnantarkastajiin 

 1.  Seuraavassa vaalikokouksessa valitaan tulevan hallituksen 

 toiminnantarkastajat. Loviisa Hirvosta ja Timo Kalliokoskea pyydetään 

 jatkamaan ensi vuonna. 

 b.  Tilat: 

 i.  Tilakonklaavin kokous 11.11. klo 17 Zoomissa 

 1.  Ehdotetaan �lamaksuksi 5,6 % yhdistyksen järjestötuesta + 3,5 % 

 ylimääräisestä kaapista. 

 ii.  Wilhelmsson-salin ovea pidetään HYYn ehdotuksesta nyt raollaan. 

 1.  Järjestöjä muistuteltu tapahtumasiivouksesta sekä uhkailtu 

 huomautuksilla, jos Utopian parvekkeen ovi jää tapahtuman jälkeen 

 auki. 

 iii.  Vuoden loppusiivous 

 1.  Humanis�cumin hallitus hoitaa vuoden loppuun mennessä 

 huolellisen viikkosiivouksen, jo�a �lat jäävät hyvään kuntoon. 

 Esimerkiksi käsisaippua on lopussa. 

 c.  Tapahtumat: 

 i.  Piknik-sitsit 10.11. 

 1.  Nakkilista 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xEljGzCyNwBtZu_buLJpcaEHvqzryE7RNEUzqPvC3Wg/edit?usp=share_link
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 2.  Siiri Virta hoitaa viime hetken mainostuksen ensi viikon maanantaina. 

 ii.  Hallituksen virkistäytyminen 24.11. 

 1.  Virallinen iltaohjelma alkanee klo 16 maissa. Vapaaehtoinen 

 museoexcu ja omakustanteinen lounas hallituksen pää�ämässä 

 paikassa 

 2.  Ohjelma: hallituslaisista kahoot, arvaa hallituslainen lapsikuvasta, 

 secret santa -tyylinen sähköinen Mood board (esim. Eve muistu�aa 

 minua X, Even este�ikkaan sopii X, Y, Z), iltapala, vapaata seurustelua, 

 karaoke? 

 d.  Työelämä: 

 i.  Migri-ekskursio on mennyt täyteen. 

 1.  Otava on ollut Siiri Virtaan yhteydessä osallistujamäärästä ja 

 erityisruokavalioista. 

 ii.  Kaupunginmuseon ekskursiota mainostetaan kul�uuriapprojen ja vujujen 

 jälkeen. 

 iii.  Alumnipaneeli oli todella onnistunut. Paikalla oli 26 osallistujaa. 

 e.  Opinnot: 

 i.  Työryhmä tapaa �istaisin klo 18-20. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita! 

 1.  Huomisen humanis� -kampanja keski�yy tulevaisuudessa 

 työnantajapuolelle ja polii�kkopuolelle erilaisin yhteydenotoin. 

 2.  Työryhmä on varannut 29.11. Illuusion jotain tapahtumaa varten. 

 3.  Ensi keväälle voisi järjestää Huomisen humanis� -sitsit tai 

 Hoomanbean-sitsit. 

 ii.  Koulutusohjelmien opiskelijajäsenhakua on jatke�u, sillä hakijoita ei ole. 

 Joissain kandiohjelmissa ei ole yhtäkään hakijaa. Opiskelijat eivät väl�ämä�ä 

 �edä mitä siihen kuuluu ja mitä se vaa�i. 

 1.  Hyväksi tode�u tapa on lähestyä suoraan ainejärjestöjä ja 

 opintovastaavia. 

 iii.  SYLiin on oltu yhteydessä. 
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 f.  Vies�ntä: 

 i.  Siiri on suunnitellut hallitukseen hakemiseen lii�yvää somekampanjaa. 

 1.  Viikolla 48 posta�aisiin Instagramin Feediin hallitustoiminnasta. 

 2.  Storyjen puolella voisi olla päivystystä ja kysymysbokseja. Päivystys 

 on vapaaehtoista. 

 g.  Fuksit ja tuutorit: 

 i.  Ei mitään lisä�ävää. 

 h.  Kul�uuri 

 i.  Kul�uuriapprot alkaa ensi viikolla! 

 1.  Mainostusta on tehty. 

 2.  Jos aikatauluun sopii, olisi hyvä jos hallituslaiset osallistuisivat 

 jäsenjärjestöjen rasteihin. 

 ii.  Amos Rexin tapahtumassa pide�in hauskaa lämpimällä porukalla. 

 i.  Ympäristö: 

 i.  Humanis�cum mainos� Metsämarssia sosiaalisessa mediassa. 

 j.  Yhdenvertaisuus: 

 i.  Ei mitään lisä�ävää. 

 k.  Talous: 

 i.  Tämänhetkinen raha�lanne 

 1.  Pää�lillä on 3485,80€, mu�a sieltä ei ole vielä mennyt viimeisintä 

 haalarimerkkilaskua. 

 2.  SUBille on makse�u 40€. 

 3.  Klusteri�lillä on 324,37€. 

 7.  Päätösasiat 

 a.  Eveliina Weidenbacher ehdo�aa Nooa Kaarloa ja Iida Huitulaa. Molemmat ovat 

 olleet ak�ivises� mukana alusta as� opintosektorin Huomisen humanis� 

 -kampanjassa. He ovat tehneet paljon töitä yhteishumanismin hyödyksi. 

 i.  Hallitus kanna�aa. 
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 b.  Mia Pennanen ehdo�aa Julia Juvosta. Hän on ak�ivises� ja tunnollises� hoitanut 

 �lakonklaavin puheenjohtajan pes�ä ja pysynyt ajan tasalla kaikista 

 koronapandemian aiheu�amista muutoksista ja viimeisimpänä hissiremon�sta 

 aiheutuvia muutoksia. 

 i.  Hallitus kanna�aa. 

 Senni Nylund poistuu kokouksesta. 

 c.  Siiri Virta ehdo�aa Senni Nylundia. Hän on ak�ivises� hoitanut ja järjestänyt 

 yhteishumanis�sia tapahtumia. 

 i.  Hallitus kanna�aa. 

 d.  Jenni Lindberg ehdo�aa Eveliina Weidenbacheria. Hän on ollut ak�ivinen 

 opiskelijoiden edunvalvonnan puolestapuhuja. 

 i.  Hallitus kanna�aa. 

 Senni Nylund palaa kokoukseen. Eveliina Weidenbacher poistuu kokouksesta. Jenni Lindberg 

 poistuu kokouksesta. Senni Nylund valitaan kokouksen puheenjohtajaksi. 

 e.  Siiri Virta ehdo�aa Jenni Lindbergiä. Hän on kokenut järjestöak�ivi ja johtanut 

 Humanis�cumin hallitusta vaikeasta keväästä huolima�a. 

 i.  Hallitus kanna�aa. 

 Jenni Lindberg palaa kokoukseen ja valitaan taas puheenjohtajaksi. 

 f.  Vaalikokouksen ajankohta 13.12. 

 i.  Hyväksy�y. 

 8.  META 

 a.  Kokouksen TOP 3 

 i.  Vaalikokouksen ajankohta on pääte�y. Tule mukaan! 

 ii.  Kul�uuriapprot 7.-17. 

 iii.  Vujut!!! 

 9.  Kokouksen pää�äminen 

 Kokous pääte�in klo 19.19. 
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 ____________________________  ____________________________ 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 Jenni Lindberg  Agneta Trux 


