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 1.  Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.16. 

 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.  Conduksen vuosijuhlat 26.3. klo 16 

 ii.  Kannunvalajat ry:n vuosijuhlat 14.5. klo 16 

 iii.  Rupla ry:n vuosijuhlat 9.5. klo 17 

 1.  Mia Pennanen edustaa alustavas�. 

 b.  Pos� 

 i.  Ei pos�a. 

 6.  Sektorikuulumiset 

 a.  Puheenjohtajisto: 
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 i.  Toiminnantarkastus edelleen tauolla. Asiaa kuitenkin edistetään pikku hiljaa. 

 ii.  Karonkkaa viete�in hyvässä hengessä! 

 b.  Talous: 

 i.  Olemme siirtymässä OP:lle. 

 ii.  PRH ei oo vielkään rekisteröinyt meidän muutosilmoitusta, joten ei olla päästy 

 pankkiasioiden kanssa yhtään eteenpäin 

 iii.  Peruin myös sen ajan OP:n kanssa lii�yen siihen pankin vaihtamiseen, katotaan sitä 

 sit ku päästään ees edelliseen pankkiin sisään saatana 

 iv.  Ilman pankkikor�a ja �liä tapahtumasektorilla ei ole mahdollisuuksia toimia. 

 c.  Opinto: 

 i.  Ensi viikolla 23.3. kokoustetaan Akavan kanssa. 

 ii.  Perjantaina kokoustetaan HYYn kanssa klo 14. 

 iii.  Dekanaa�n kahvi�elu�laisuus on 30.3. klo 14-16 Porthanian ope�ajien 

 ravintolassa. 

 iv.  Tämänpäiväisessä opintotyöryhmän kokouksessa suunnitel�in mielenosoitusta. 

 Tarkemmin  liite 1 

 v.  Tomaa�tuokioita jatketaan yhä. Teologit hyppäävät mukaan ensi kuun alussa. 

 d.  Tilat: 

 i.  HC:n viikkosiivousvuoroja jae�u eteenpäin järjestöille,  jotka palau�vat nyt vasta 

 kulkulupadokkarit, näillä näkymin meil on enää yks siivous tänä vuonna ja se on 

 viikko 34 eli just ennen orientaa�oviikkoa 

 ii.  Hallituslaisten viikkosiivousten tarkastusvuorot tulevat pian XD 

 iii.  hissiremon�sta tuli viime viikolla meiliä, sen mukaan remon� alkais 20.5. 

 e.  Tapahtumat: 

 i.  Tapahtumia on joudu�u perumaan kyseisen raha�lanteen takia. 

 ii.  Merkkimarkkinoita varten pitäisi myös olla pääsy �lille. Merkkejä tulisi myös �lata 

 lisää. 

 iii.  Klusterin Kirppis -tapahtumassa voisi toteu�aa kaikenlaista varainkeruuta. 

 f.  Kul�uuri: 

https://docs.google.com/document/u/4/d/17r8FDzJoUWqcGUXi7SPDeHdqlVby_l7LoWB8JQkBkcc/edit
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 i.  Humanis�speksin ekskursio oli onnistunut. 

 ii.  Lääkiksen speksi tulee 30.3. Paikalle ilmoi�autunut 10 ihmistä. 

 iii.  Podcas�a on äänite�y. Aihesuunni�eluakin on ollut. 

 g.  Työelämä: 

 i.  Työelämäpodcast on tulossa. 

 ii.  Joku työelämäaiheinen tapahtuma halutaan järjestää kevään aikana. 

 h.  Vies�ntä: 

 i.  Vies�nnässä ei mitään suurempia uu�sia. 

 ii.  Karonkkapostaus tulee tänään. 

 iii.  Huomenna julkaistaan TOP 3 

 iv.  Humanis�alumnien Instagram-takeover. 

 i.  Urheilu: 

 i.  Humanis�t United pelaa vieläkin. 

 j.  Yhdenvertaisuus: 

 i.  Uusi yhdenvertaisuuslomake on luotu. 

 ii.  QR-koodi on tehty. Se pitää vielä printata ja laminoida. 

 k.  Ympäristö: 

 i.  Kirppari tulee 18.5. 

 ii.  Earth Hour tulee 26.3. Instagramiin tulee postauksia. 

 iii.  Tänään ostetaan lisää jätesäkkejä. 

 7.  Päätösasiat 

 a.  Ugevastaavan nimeäminen 

 i.  Agneta Trux on vali�u Ugevastaavaksi 

 b.  Virkailijoiden nimeäminen 

 i.  Jakob Holm ja Nooa Karlo nimitetään virkailijoiksi. 

 c.  Sitsien peruu�aminen. 

 i.  Hallitus pää�ää sitsien peruu�amisesta. 

 8.  META 

 a.  Kokouksen TOP 3 
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 i.  Klusteri Kirppis 18.5. 

 ii.  Virkailijoiden nimitys 

 iii.  Ugevastaava on vali�u! 

 9.  Kokouksen päätös 

 Kokous pääte�in klo 15.23. 

 ____________________________  ____________________________ 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 Jenni Lindberg  Agneta Trux 


