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 Hallituksen kokous 5/2022 

 Läsnä: 

 Jenni Lindberg, puheenjohtaja 

 Agneta Trux, sihteeri 

 Senni Nylund 

 Aino-Julia Juvonen 

 Joona Juselius 

 Eveliina Weidenbacher 

 Siiri Virta 

 Alex Lyysaari 

 Etta Melander 

 1.  Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.06. 

 2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous tode�in lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 3.  Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 Esityslista hyväksy�in kokouksen työjärjestykseksi. 

 4.  Valitaan pöytäkirjantarkastajat 

 E�a Melander ja Joona Juselius valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. 

 5.  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksy�in. 

 6.  Ilmoitusasiat ja pos� 

 a.  Ilmoitusasiat: 

 i.  Vujukutsuja on tullut paljon. 

 ii.  26.3. Varsinais-suomalaisen osakunnan vujut 

 iii.  26.4. Sagan Save the date 

 iv.  28.5. Fibula ry 



 Humanis�cumin hallituksen kokous 5/2022 
 päivä 25.2.2022 klo 14.00 

 Kerhohuone Illuusio 

 1.  Eveliina Weidenbacher ja Agneta Trux ehdo�autuvat edustamaan. 

 v.  Historicuksen Save the Date 

 vi.  Eläinlääke�eteen kandidaa�yhdistyksen 76. vuosijuhlat 

 b.  Pos�: 

 i.  Ei pos�a. 

 7.  Sektorikuulumiset 

 a.  Puheenjohtajisto: 

 i.  Puheenjohtajaseminaari pide�in 24.2. Paikalla oli 8 järjestön puheenjohtajistosta edustajia. 

 ii.  Seminaarissa ilmeni pyyntö: toivo�aisiin perehdytystä tai jonkinlaista 

 puheenjohtaja�etopake�a sekä puheenjohtajan ABC/vuosikello. 

 iii.  Kaikissa järjestöissä ei tehdä järjestötehtävistä testamen�a. 

 iv.  YTHS edustajasta kysel�in. Eveliinalla ei ole aikaa ryhtyä tähän enää tälle vuodelle. Alex 

 Lyysaari jatkaa YTHS-edustajana. 

 v.  Uge tulee o�aa ak�ivisemmin mukaan Humanis�cumin toimintaan. 

 vi.  Hallituksen vaihtokaronkka järjestetään ma 14.3. 

 vii.  Kulunkorvauslomakkeiden kanssa tulee olla tarkka tästä lähin. 

 b.  Talous: 

 i.  Handelsbankeniin ollaan oltu yhteydessä. Julia Juvoselle uudet pankkitunnukset. 

 Kommunikoin� on ollut vaikeaa heidän kanssaan. 

 ii.  Ensi keskiviikkona Julia Juvosella tapaaminen uuden pankin kanssa. 

 iii.  Julia Juvonen aikoo järjestää myöhemmällä ajalla talouteen lii�yvä tapaaminen, jossa 

 käydään yleisiä talouskäytänteitä. 

 c.  Opinnot 

 i.  Opintosektorista puhu�in lii�een 1 mukaises�.  Liite 1 

 ii.  Tomaa�tuokiot lähtevät käyn�in ensi viikon maanantaina. 

 d.  Tilat: 

 i.  Tilakonklaavin ensimmäinen kokous pide�in viime �istaina. 

https://docs.google.com/document/u/4/d/1mVmCUBYhW0DFJT4HmjSoqQv1TJQNliY1gtwYm8yhExk/edit
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 ii.  Säännöt ja avaimenhal�jan sitoumus hyväksy�in. 

 iii.  Paikalla paljon ihmisiä. 

 iv.  Siivousvuorot hyväksy�in. HC siivoaa tänä vuonna 3 kertaa. Rupla ak�voitunut 

 kulkulupahakemusten kanssa. 

 v.  Julia Juvonen lähe�ää lii�een viikkosiivouksien tarkastamisesta ja pesuliinojen  pesusta. 

 vi.  Ensiapupakkaus tulee täydentää. Roskapusseja ei ole. 

 vii.  Vessojen katot on pure�u. Hissiprojek� etenee. 

 viii.  Kolmelta järjestöltä ei ole tullut kulkulupahakemusta. 

 e.  Tapahtumat: 

 i.  Laskiainen on tulossa! Nakkilista tehty. Postataan myöhemmin. 

 ii.  Senni Nylund aikoo tulla Klusterille tekemään pizzataikinaa. Muita hallituslaisia toivotaan 

 paikalle klo 12-16 välillä. 

 iii.  Koristelut: lumihiutaleita, pulkka ja vanupalloja 

 iv.  2€ voi ostaa itselleen terästetyn kaakaon tai sho�a. 

 v.  Tapahtumassa voi ostaa myös haalarimerkkejä. 

 vi.  Agneta Trux hoitaa merkkimyynnin tapahtumassa. 

 vii.  Eveliina Weidenbacher myy Huomisen humanis� -merkkejä Germanis�päivillä 4.3. Umlaut 

 ostaa kön�ämäärän, jo�a rahat eivät mene sekaisin. 

 viii.  Juomamyyn�vuorot jaetaan myöhemmin. Loppusiivouksesta sovitaan myöhemmin. 

 ix.  Klusteribileet järjestetään 10.5. 

 x.  Haalarimerkkirallit järjestetään maaliskuun puolella. Kunhan pankkiasiat saadaan hoitoon. 

 xi.  Alina-vuoro 4.4. Ajatuksia tapahtumalle otetaan vastaan. 

 f.  Kul�uuri: 

 i.  Kul�uurivinkkejä tulee pian Instagramiin. Speksit ja taidenäy�elyt. 

 ii.  Siiri Virta kehi�elee K-drama -suositukset. 

 iii.  Molempiin speksilähtöihin on vielä �laa. Mainostakaa! 

 iv.  Podcas�sta on taas tullut uusi jakso. Neljä jaksoa on äänite�y jo. 
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 g.  Työelämä: 

 i.  Ei mitään uu�a. 

 h.  Vies�ntä: 

 i.  Uu�skirjeet ovat lähteneet liikkeelle. 

 ii.  Kuukauden päästä seuraavat. Mainoste�avia tapahtumia voi lähe�ää E�a Melanderille. 

 iii.  Muistutetaan, e�ä Instagramia saa käy�ää vapaas� mainostukseen. 

 i.  Yhdenvertaisuus: 

 i.  Ei mitään uu�a. 

 ii.  Senni Nylund tekee uuden yhdenvertaisuuslomakkeen Formsiin. 

 iii.  QR-koodeja voisi käy�ää vessoissa ja Humanis�klusterilla. QR-koodi laminoidaan. 

 j.  Ympäristö: 

 i.  Ympäristövastaava ei ole paikalla. 

 8.  Päätösasiat 

 a.  HC:n oma pankkikor� hyväksytään. Pankkikor� menee Aino-Julia Juvosen nimiin. 

 b.  Pankin vaihto hyväksytään. Valtuutetaan Aino-Julia Juvonen hoitamaan pankkiasioita. 

 c.  Humanis�cum aikoo tehdä rikosilmoituksen Kronoksen kanssa. 

 d.  Perustutkinto-opiskelijoiden valintalautakuntaan valitaan E�a Melander. 

 e.  Opetustaitotoimikuntaan valitaan Emma Mileva, Miia Hankonen, Alex Lyysaari, Jenni 

 Lindberg ja Aino-Julia Juvonen. 

 9.  META 

 a.  Kokouksen TOP 3 

 i.  Toimikun�in vali�u jäseniä! 

 ii.  Pizzaton�u on tullut taloon. 

 iii.  Speksilähtöihin on vielä lippuja! 

 10.  Kokouksen päätös 

 Kokous pääte�in klo 15.28. 
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 ____________________________  ____________________________ 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 Jenni Lindberg  Agneta Trux 


