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Hallituksen kokous  02/2021  
 
Läsnä: 

Emma Palojärvi 

Laura Höyhtyä 

Etta Melander 

Siiri Virta 

Julia Juvonen 

Olivia Mujunen 

Veera Saarinen 

Tiia Porkka 

Jenni Lindberg 

Mia Pennanen 

Senni Nylund 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:02. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Ilmoitusasiat ja posti 

a. Ilmoitusasiat: ei ilmoitusasiaa 

b. Posti: ei postia 

5. Sektorikuulumiset 

a. Puheenjohtajisto:  

- Puheenjohtajaseminaari järjestetään 2.2 klo 18.00. 

- Vuosikokouksen dokumentit on lähetettävä toiminnantarkastajille viimeistään 26.1. 

Vuosikokous järjestetään viikolla 7. Ajankohdaksi ehdotettiin 18.2 klo 18, mutta 

asiasta sovitaan tarkemmin myöhemmin. 

- Perehdytykset kaikkiin virkoihin on pidetty. 
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- Suunnittelu- ja budjettitapaamisessa suunniteltiin vuoden toimintaa. Suunnitelmien 

pohjalta laadittiin vuoden toimintasuunnitelma. 

- Hallituksen jäsenten ja virkailijoiden esittelytekstit Instagramiin ja sähköpostilistoille 

tulee olla valmiina 24.1 mennessä. 

- Toiminta-avustuksen hakulomake aukeaa lähiaikoina. 

- HYY:n puheenjohtajaseminaari järjestetään 27.1. 

- Tiedekunnan vuosijuhlatervehdysvideo on viimeistelyjä vaille valmis. 

- TYT:n vuosijuhlille päätettiin tehdä videotervehdyksen lisäksi 15 € lahjoitus, jonka 

kohteena on saimaannorppien suojelu. 

b. Talous:  

- Toiminta-avustusten haku aukeaa 1.2. Humanisticumin tileillä on rahaa 5052,04€, 

joista klusteritilillä on 1526,70€.  

- Kahdella järjestöllä on edelleen maksamatta vuoden 2020 tilamaksut. Ne on 

saatava perittyä mahdolisimman pian. 

- Tilinpäätös etenee ja on tavoitteena saada valmiiksi viikon 4 tiistaihin mennessä.  

c. Opinto:  

- Opintovastaava ottaa dekanaattiin yhteyttä tammikuun viimeisen viikon alussa ja 

ehdottaa etätapaamista helmikuun aikana. 

- Opintotoimikunta on perustettu, ja ensimmäinen kokous on tarkoitus järjestää pian 

dekanaatin tapaamisen jälkeen.  

- Sekä dekanaatin tapaamisessa että opintotoimikunnan kokouksessa tullaan 

käsittelemään ajankohtaisia aiheita, kuten hyvinvointikyselyn tuloksia ja 

siirtymäajan päättymistä. 

d. Tilat: 

- Avainlistoja on saatu 13 järjestöltä. Lupia on myönnetty tähän mennessä yhteensä 

106. Kaappien uudelleenjakoa koskien on lähetetty viestiä järjestöille, joiden kanssa 

ei olla vielä oltu yhteydessä. 

- Klusterikoulutusten käytännön järjestelyistä ei olla vielä päätetty. 

- Tilakonklaavin ensimmäinen kokous pidetään todennäköisesti helmikuun lopussa. 

e. Tapahtumat/kulttuuri:  
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- Tilinpäätösiltama järjestetään 28.1. klo 18-19. Kouluttajana toimii SUB ry:n entinen 

rahastonhoitaja, Jasmin Tag.  

- Humanistien merkkiralli on suunnitteilla.  Ajatuksena on ottaa myös muut 

humanistijärjestöt mukaan myymään ja mainostamaan haalarimerkkejään. Päiväksi 

ehdotettiin 4.2, ja meidän omien haalarimerkkien hinnaksi on mietitty 2€ ja 

lähetystä toimituskuluitta. 

- Laskiaistapahtuman rasteja ideoidaan parhaillaan. Suunnitteilla on virtuaaliset 

appropassit. Mietitään haalarimerkin tilaamista. 

f. Tuutori/fuksi:  

- Tuutorihakua mainostetaan somessa ja uutiskirjeessä. 

g. Kv:  

- Alkuvuodesta ei ole todennäköisesti luvassa paljoakaan toimintaa, koska 

koronatilanteen vuoksi yliopistolla on hyvin vähän ulkomaalaisia 

vaihto-opiskelijoita. 

- Muun muassa kansainvälisiä opiskelijoita varten on huolehdittava etenkin 

tärkeimpien asioiden tiedotuksesta sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. 

- Kansainvälisille opiskelijoille on tulossa jonkinlainen esittelytilaisuus, tiedustellaan 

tilaisuuteen osallistumista. 

h. Työelämä:  

- Ensimmäistä työelämätapahtumaa ryhdytään ideoimaan. Ehdottiin esimerkiksi 

etätapahtumaa, jonne kutsuttaisiin työelämän edustajia ja järjestöjen 

työelämävastaavia puhumaan omista kokemuksistaan ja tarjoamaan vertaistukea. 

Lisäksi ehdotettiin CV-työpajaa, mutta pohdintaan jäi, löytyisikö sitä varten sopivaa 

asiantuntijaa. Ehdotettiin myös etätapahtumaa, jonne pyydettäisiin alumni 

kertomaan työelämäkokemuksistaan. Toisaalta vaihtoehdoksi ehdotettiin myös, 

että alkuvuodesta panostettaisiin mainostamiseen ja tapahtumia mietittäisii vasta 

myöhemmässä vaiheessa.  

i. Viestintä:  
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- Instagram-esittelyt lähtevät käyntiin 25.1, ja myös sähköpostiesittely lähtee pian. 

Molempien esittelytekstien määräaika on 24.1. 

- Helmikuun uutiskirjeitä varten on tehty docsit, jotka on linkattu Tiedotus-kanavalle 

Teamissä. Jokaisen on tarkoitus käydä täydentämässä oman sektorinsa osuus.  

- Suunnittelukokouksessa nousi esiin ehdotus podcastin aloittamisesta. Tätä varten 

kootaan suunnitteluporukka Teamsiin.  

j. Urheilu:  

- Futsal-sarjan on tarkoitus jatkua helmikuussa, mutta mikäli rajoitukset säilyvät 

ennallaan, pelit ovat edelleen tauolla. Tässä tapauksessa voitaisiin suunnitella 

jonkinlaista etätoimintaa, kuten joogaa.  

- Suunnitellaan myös mahdollisuuksien mukaan ulkotapahtumia. 

k. Yhdenvertaisuus:  

- Ei uutisia 

l. Ympäristö: 

- Uutta ympäristösuunnitelmaa ryhdytään mainostamaan. Tästä sovitaan tarkemmin 

myöhemmin. 

6.  Päätösasiat 

a. Tulevat kokoukset:  

- Kolmannen periodin kokousten ajankohdista päätetään Doodle-äänestyksellä.  

b. Toimintasuunnitelman hyväksyminen:  

- Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. 

c. Meno- ja tuloarvion hyväksyminen:  

- Meno- ja tuloarvio hyväksyttiin. 

7. Kokouksen päätös  

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.04. 

 

   

                                                                        _______________________ 

puheenjohtaja sihteeri 
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Emma Palojärvi             Laura Höyhtyä 


