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 Läsnä: 

 Siiri Virta 

 Agneta Trux 

 Jenni Lindberg 
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 Aino-Julia Juvonen 

 Alex Lyysaari 

 Eveliina Weidenbacher 

 Iida Huitula 

 Mia Pennanen 

 Timo Erävuori 

 Senni Nylund 

 Joona Juselius 

 1.  Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:02. 

 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: 

 i.  Matlun vuosijuhlat peruuntuivat. 

 b.  Pos�: 

 i.  Paljon pos�a Klusterilla. 

 ii.  Tea�eriesitelmän mainostusta. 
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 6.  Sektorikuulumiset 

 a.  Puheenjohtajisto: 

 i.  Toimintasuunnitelmia ei saatu hyväksy�yä, koska ne eivät olleet valmiit. Asia käsitellään 

 sähköpos�kokouksen kau�a. 

 ii.  PRH:lle pitäisi lähe�ää hallituksen jäsenien �etoja (etunimi, sukunimi, henkilötunnuksen 

 alkuosa) Teamsissä ja Facebookissa. 

 iii.  Vuoden ensimmäinen PJ-seminaari 24.2. Toiveena päästä näkemään  kasvotusten. HYYltä 

 tulee tällä viikolla lisä�etoja koronan suhteen. 

 iv.  SUB toivoisi nakkeilijoita vujuilleen 18.3. Suomenlinnassa. E�a Melander pääsisi alustavas�, 

 mu�a Suomenlinna on ehkä vähän liikaa pyyde�y. Timo Erävuori ilmoi�autuu myös 

 alustavas� apukädeksi. 

 b.  Talous: 

 i.  Tileillä rahaa yhteensä 3763,04€, joista klusteri�lillä on 1014,35€ ja omalla �lillä 2748,69€. 

 ii.  Perjantaina lähtee �li�edot toiminnantarkastajille. 

 iii.  Pankista ei ole tullut mitään �etoja takaisin. Timo Erävuori soi�aa pankkiin taas. Samalla 

 reissulla voisi hoitaa myös HC:n pankkikor�n. Talouspuoli lähtenyt alkuvuodesta 

 hitaanpuoleises�. Hallituksella on kaikki materiaali valmiina, mu�a pankista ei ole kuulunut 

 mitään. 

 c.  Opinnot: 

 i.  Hakemuksia dosen�toimikuntaan on 2. Hakemuksia puu�uu 6. Linda Nurmi sekä Eero 

 Karjalainen valitaan. 

 ii.  Miksi tämä dosen�toimikuntahakemus lankeaa Humanis�cumin harteille? Me emme ole 

 �edekunnan �edo�ajia tai rekrytoijia. 

 iii.  Toimikun�en ei pitäisi toimia ilman opiskelijaedustajia, mu�a käytännössä niin tapahtuu. 

 Opiskelijoiden ei kuitenkaan tulisi tehdä �edekunnan töitä palka�a. 

 iv.  Työryhmän �lanne: otetaan yhtey�ä HYYhyn uu�a tapaamista varten. Kaupungit 

 rahoi�avat yliopistoa eli Helsingin kaupunki voisi tukea Helsingin yliopistoa. 

 v.  Työryhmä voisi toivoa take-overia HYYn kanaviin! 

 vi.  Työryhmä haluaisi päästä puhumaan Helsingin kouluissa humanis�sista aloista. 

 vii.  Työryhmä on myös o�anut yhtey�ä Suomen opolii�oon. 
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 viii.  Työryhmä haluaa puhua yleises� koulutusrahoituksesta polii�koiden kanssa. Suunni�eilla 

 olisi keskustelu�laisuus ja Instagram-�laisuus, jossa polii�kot voivat antaa tukensa tälle 

 kampanjalle. 

 ix.  Asiasta keskusteltaisiin tarkemmin si�en HYYn tapaamisen jälkeen. Hallituslaiset ovat myös 

 lämpimäs� tervetulleita kokoukseen. 

 x.  22.2. aikomuksena pitää opintotoimikunnan kokous?? 

 d.  Tilat: 

 i.  Kulkulupahakemuksia tuli 19 järjestöltä. Puu�uu siis vielä monta hakemusta. Jotkut 

 pienemmät ainejärjestöt eivät ehkä hae avaimia ollenkaan. 

 ii.  Etäkoulutus ei väl�ämä�ä tarjoa mitään uusille tekijöille. Parempi olisi päästä koulu�amaan 

 fyysises� �loissa. Odotetaan toiveikkaana rajoitusten keventämistä. 

 iii.  Tiloihin pitäisi ostaa käy�ötavaraa. Miten maksetaan? Mieluiten HC:n käteisellä. 

 iv.  Summat pyörivät siinä 150-200 euron paikkeilla. 

 v.  Viikkosiivousvuorot ja pyykinpesuvuorot: asia edistyy pikku hiljaa, mu�a �loissa ei tällä 

 hetkellä hirveäs� meininkiä. 

 vi.  Hallitus siivoaa joskus esim. helmikuun alussa. 

 e.  Fuksi- ja tuutorivastaava: 

 i.  Timo Erävuori ilmoi�autuu käyte�äväksi fuksi- ja tuutorivirkailijaksi. 

 ii.  Vastuulla olisi Humanis�cumin Fuksiaisten järjestäminen ja koordinoin�. 

 f.  Tapahtumat ja kul�uuri: 

 i.  1.3. HC:n Alina-varaus Laskiais A�er Ski -bileitä varten. 

 ii.  Tällä hetkellä ei ole mitään konkree�sta koronan takia. 

 iii.  Etätapahtumia ei ole suunniteltu. Helmikuussa pidetään kuitenkin vuotuiset merkkirallit. 

 iv.  Kaikki muu on kysymysmerkkiä. 

 v.  Huh�kuussakin on yksi Alina-varaus eli ideana olisi teemasitsit 

 vi.  Podcas�a on käynniste�y Klusterilla. Podcast-jakso äänitetään tässä tulevien viikkojen 

 aikana. 



 Humanis�cumin hallituksen kokous 2/2022 
 päivä 26.1.2022 klo 18:00 

 Etäkokous: Zoom 

 vii.  Kul�uurivinkkejä jaetaan HC:n somessa: Instastory-muoto suosi�u. 

 viii.  Humanis�spekseille järjestetään ekskursioita. Ja mahdollises� muillekin spekseille. 

 g.  Työelämä: 

 i.  Tavoi�eet matalalla, mu�a halutaan järkätä keväällä EU-urainfo etänä ja syksyllä 

 alumnitapahtuma. 

 h.  Vies�ntä ja ne�sivut: 

 i.  Vies�ntäsektori lähteny hiljaises� käyn�in. 

 ii.  Toimintasuunnitelma vies�nnän osalta  on tulossa huomenna. 

 iii.  Instagram-esi�elyt läh�sivät ensi viikolla käyn�in. 

 iv.  Hallituslaiset esi�äytyvät feedin puolella ja niin halutessaan voivat pitää MyDay:n. 

 v.  Esi�äytyminen myös sähköpos�listalla. 

 vi.  Kaikki esi�äytymiset hoidetaan Docsin kau�a. 

 vii.  Kokouksen TOP 3 julkaistaan huomenna. 

 viii.  Tuutorimainostusta Instagramissa!! 

 ix.  HC:n Instagram pitäisi linkata myös Facebook-sivuillemme. 

 x.  Facebook ja ne�sivut pitäisi myös päivi�ää oikealla uudella hallituksella. 

 xi.  E�a Melander hoitaa sähköpos�listoja ja uu�skirjeet. 

 i.  Urheilu: 

 i.  Hiljaista on, koska rajoitukset eivät vielä salli. 

 ii.  UniSport ei ole myöskään vielä auki. 

 iii.  Suunni�elussa olisi myös muuta urheiluaiheista tekemistä. Esim. ulkourheilu lumen 

 väistyessä. 

 iv.  Poikki�eteellinen ak�vitee� olisi myös hauska idea! 

 Joona Juselius poistui 19:00. 

 j.  Yhdenvertaisuus: 
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 i.  Tavoite: tapahtumakuvaukseen yhdenvertaisuuspohja, joka tulisi kaikkiin 

 Facebook-tapahtumiin (esteellisyydestä yms.) 

 ii.  Mythoksella ollut hyvä meininki yhdenvertaisuuden puolesta. 

 k.  Ympäristö: 

 i.  Ei ole mitään ihmeellisiä suunnitelmia. 

 ii.  Toimintasuunnitelma tulee myöhemmin. 

 iii.  Uu�skirjeisiin voisi tulla myös ympäristövinkin (esim. arjen vinkit ympäristöystävälliseen 

 elämään) 

 iv.  Kirppari tulee si�en kuin Klusteri on vapaammin käytössä. 

 v.  Roskakävely myös hyvä idea! 

 7.  Päätösasiat 

 a)  Tulevat kokoukset: 

 i)  Yhdistyksen kokous 18.2. Kellonaikaa ei vielä pääte�y. 

 b)  Iida Huitula opintovirkailijaksi 

 i)  Hallitus hyväksyi Iida Huitulan opintovirkailijaksi. 

 8.  META 

 a.  Kokouksen TOP 3 

 i.  Save the date: yhdistyksen kokous tulossa 

 ii.  Opintotoimikunnan kokous 22.2. 

 iii.  Vali�in opintovirkailija! 

 9.  Kokouksen päätös 

 Kokous pääte�in klo 19:17. 

 ____________________________  ____________________________ 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 Jenni Lindberg  Agneta Trux 


