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 Hallituksen kokous 3/2022 

 Läsnä: 

 Timo Erävuori 
 Siiri Virta 

 Alex Lyysaari 

 Jenni Lindberg (puheenjohtaja) 

 Senni Nylund 

 Agneta Trux (sihteeri) 

 Eveliina Weidenbacher (Zoom) 

 Joona Juselius 

 Mia Pennanen (Zoom) 

 Etta Melander 

 Julia Juvonen (Zoom) 

 1.  Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.12. 

 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.  Historicus ry muistu�aa vujukutsustaan 12.2. Timo Erävuori menee edustamaan. 

 b.  Pos�: 

 i.  Ei ole pos�a. 

 6.  Sektorikuulumiset 

 a.  Puheenjohtajisto: 



 Humanis�cumin hallituksen kokous 3/2022 
 päivä 9.2.2022 klo 16.00 

 Illuusio, Uusi Ylioppilastalo 

 i.  Toimintasuunnitelma ja talousdokumen�t valmiit. 

 ii.  Karonkan suunni�elu alkaa. Puheenjohtajisto kokoustaa asiasta piakkoin. 

 b.  Talous: 

 i.  Rahaa mennyt speksilippuihin. Klusteri�lillä 1014,35€ ja omalla �lillä 2136,92€. 

 ii.  Speksiliput on jo makse�u. Kulu tulee hyväksy�ää hallituksella. 

 iii.  Mar�n Varama kyseli aikooko Humanis�cum mainostaa lippuja. Humanis�cumin �edo�ajat 

 voivat mainostaa, jos saavat materiaalia. 

 iv.  Lääkiksen speksiliput 151€ja humppaspeksin liput 300,40€ 

 v.  Lippukulut hyväksytään. 

 c.  Opinnot: 

 i.  Leffaryhmältä �etoa, e�ä elokuva�eteiden tutkimus ollaan lope�amassa Helsingin 

 yliopistossa. Aamulla oli parin tunnin tapaaminen, jossa henkilökunta ja leffaryhmä 

 tapasivat. Eveliina Weidenbacher oli paikalla. 

 ii.  Vaihtoehdot ovat: maisterikoulutus tai opintokokonaisuus. Muissa pohjoismaissa on 

 elokuva- ja TV-tutkimusta. Maailmanlaajuises� isompi ala kuin mitä päällepäin ajatellaan. 

 iii.  Eveliina Weidenbacher tapaa Saana Svärdin. Keskustelevat minkälaiset tulevaisuuden 

 näkymät ovat, rahoitusmahdollisuudet jne. 

 iv.  Dosen�toimikunnan edustajat tapaavat Eveliina Weidenbacherin kanssa ensi viikolla. 

 v.  Ylijäämää pitäisi jäädä 2 miljoonaa �edekunnalle. Tiedekun�en välinen epätasa-arvo. 

 vi.  HYYn opintovaliokunnan kokous: kaikilla ei mene yhtä huonos�. Lindblomin valinta 

 rehtoriksi herä� kysymyksiä kokouksessa, koska koe�in, e�ä valinta ei tapahtunut 

 avoimes�. Lindblom ei kuitenkaan ole virallises� vali�u rehtoriksi, vaan hoitaa asioita 

 väliaikaises�. 

 vii.  Viime vuonna puhu�in, e�ä �edekunnan lakko voisi toimia. Tulisi tehdä jotain isompaa, 

 jo�a saadaan polii�koiden huomio. Lakko tulisi järjestää lähiluentoihin pala�aessa. 

 viii.  Onko Humanis�cum tarpeeksi voimakas alullepanija tällaisessa asiassa? 

 Opetushenkilökunta ei ehkä vakuutu, sillä joillakin aloilla menee paremmin. Tosin 
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 solidaarisuudesta kollegoita kohtaan, henkilökunta saa�aisi lähteä mukaan, sillä 

 humanis�nen �edekunta ei ole hyvä työpaikka tällä hetkellä. 

 ix.  Humanis�sessa �edekunnassa kirjoilla on 6 000 opiskelijaa. Huomisen humanis� 

 -kampanjalla on 500 seuraajaa Instagramissa. Yksityishenkilöiden määrä ei ehkä riitä, sillä 

 seuraajien joukossa on paljon järjestöjä. 

 x.  Kuulostaa isolta projek�lta, johon opetushenkilökunta ei väl�ämä�ä tarraudu, sillä kyseessä 

 on heidän työnsä, joka on muutenkin paikoitellen epävakaa. 

 xi.  Eveliina Weidenbacher voi aloi�aa tunnustelut sekä puhua HYYn kanssa. Tarvitaan 

 enemmän julkisuu�a. Val�eri Parikkaan voisi olla yhteydessä, jo�a työryhmä pääsee 

 Helsingin Sanomiin. 

 xii.  Jonkinlainen marssi voisi kuitenkin olla järjeste�ävissä. 

 xiii.  Työryhmä julkaisee Instagramissa erilaisista humanis�sista tutkimuksista. Julkaisuja on 

 tarpeeksi huh�kuulle as�. 

 xiv.  Dekanaa�n tapaaminen on 16.2. Voisi lähe�ää kysymyksiä ja huomioita ennen tapaamista. 

 d.  Tilat: 

 i.  Klusterikoulutukset ovat alkaneet. Koulutuksia järjestetään seuraavien 2 viikon ajan. 215 

 avainta myönne�y. 208 ilmoi�autunut koulutukseen. 

 ii.  Speksin klusterivarauksista on tullut valituksia. Humanis�cumin �lavastaava on o�anut 

 asian puheeksi speksin produk�on kanssa pikimmiten. Humanis�cum toivoo, e�ä speksin 

 produk�o hoitaa ja sopii asian keskenään, e�ei konklaavia sekoiteta tähän. 

 iii.  Tilakonklaavin kokous 22.2., jossa päätetään siivousvuoroista ja speksin mahdollisista 

 sank�oista, jos asia ei etene. 

 iv.  5 päivää ennen kokousta julkaistaan esityslista ja lii�eet. 

 e.  Fuksi- ja tuutorivastaava: 

 i.  Ei mitään lisä�ävää. 

 f.  Tapahtumat: 

 i.  Tapahtumia on tulossa, koska klusterilla saa taas kokoontua. Alinaakin saa varata. 
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 ii.  Laskiaisten suunni�elu lähtee käyn�in. A�er Ski -bileet. 

 iii.  Haalarimerkkiralli on tulossa. 

 iv.  Ensi viikolla voisi kokoustaa eri tapahtumiin lii�yen. Kokouspäivämäärä päätetään 

 Doodlessa. 

 v.  Klussen syn�ärit -juhlat voisi järjestää kevään aikana. 

 vi.  Alina-vuorolla 1.3. pidetään näillä näkymin laskiaisbileet. Sitseille ei löydy intoa näin lyhyellä 

 varoitusajalla. 

 vii.  Osallistujamäärä mie�ty�ää, koska realis�ses� hieman kyseenalaista, e�ä tulee 80 ihmistä 

 bileisiin. Osallistujamäärä muutenkin yleensä 10 ihmistä. Humanis�cum yleensä tarjoaa 

 jäsenjärjestöilleen ruokaa, kaakaota ja hauskaa pientä tekemistä ilmaiseksi. Vuonna 2018 

 bileissä tarjo�in kaakaota ja pizzaa. Humanis�cum voisi myydä tapahtumassa 

 haalarimerkkejään. 

 viii.  Humanis�cum haluaa Alina-vuoron myös huh�kuulle. 

 g.  Kul�uuri: 

 i.  Speksilippuja oste�u. Liput tulisivat myyn�in maanantaina Facebookin kau�a. 

 ii.  Virkailijalta on pyyde�y intro-outro-musiikkia. 

 iii.  Podcas�n vierailijoina on ollut puheenjohtajisto e�ä Eveliina Weidenbacher. 

 iv.  Jaksoja voisi julkaista kahden viikon välein. 

 v.  Kul�uurivinkkejä aiotaan julkaista sosiaalisessa mediassa. 

 h.  Työelämä: 

 i.  Ei mitään uu�a. Kaikki sujuu suunnitelmien mukaan. 

 ii.  Keväälle aiotaan järjestää joku työelämätapahtuma. 

 i.  Vies�ntä: 

 i.  Instaesi�elyt ovat alkaneet. Kiitokset hallituslaisille postauksista ja MyDay -storyista! 

 ii.  Virkailijat eivät halua esi�äytyä Instagramissa. 
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 iii.  Sähköpos�esi�äytymiset unohtuneet, mu�a ne menevät eteenpäin tällä viikolla tai ensi 

 viikon maanantaina. Esi�elyteks�en DL on sunnuntaina. Linkki tulee HC:n Teams 

 hallituskeskusteluun. 

 iv.  Uu�skirjeet lähteneet hitaas� käyn�in. Uu�skirjeitä odotellaan. 

 j.  Urheilu: 

 i.  Futsalsarja alkaa 16.2. Pelaajia rekrytoidaan huomenna. 

 ii.  1.3. voisi järjestää urheilu- ja tapahtumasektorin yhteisekskursion. Asiaa käsitellään 

 myöhemmin. 

 k.  Yhdenvertaisuus: 

 i.  Tapahtumakuvaus yhdenvertaisuussuunnitelmaa ei ole vielä kirjoite�u, mu�a tullaan 

 kirjoi�amaan. 

 l.  Ympäristö: 

 i.  Ei mitään uu�a ilmoite�avaa. 

 ii.  Ympäristövinkki�edosto Driveen, jonne voi kirjoi�aa omia vinkkejään. Vinkit lisätään aina 

 uu�skirjeeseen. Kul�uurivinkeille samanlainen �edosto. 

 7.  Päätösasiat 

 a.  Käännösvirkailijan valinta 

 i.  Linnéa Backas on vali�u Humanis�cumin käännösvirkailijaksi. 

 b.  Toimintasuunnitelman hyväksyntä 

 i.  Pieniä muokkauksia muotoon tulee tehdä. Sisältö asiallista. 

 ii.  Toimintasuunnitelma hyväksy�y. 

 c.  Meno- ja tuloarvion hyväksyminen 

 i.  Emma Palojärven tel�a ote�in pois budje�sta. 

 ii.  Meno- ja tuloarvio hyväksy�y. 

 8.  META 

 a)  Kokouseväät olivat hyviä. 

 b)  Livekokoukset ovat ihan parhaat! 

 a.  Kokouksen TOP 3 

 i.  Käännösvirkailijan valinta 
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 ii.  Tapahtumia horison�ssa! 

 iii.  Klusteri on taas käytössä. 

 9.  Kokouksen päätös 

 Kokous pääte�in klo 17.18. 

 ____________________________  ____________________________ 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 Jenni Lindberg  Agneta Trux 


