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Hallituksen kokous 7/2022

Läsnä:
Jenni Lindberg, puheenjohtaja

Agneta Trux, sihteeri

Aino-Julia Juvonen

Etta Melander

Eveliina Weidenbacher

Alex Lyysaari

Senni Nylund

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.06.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5. Ilmoitusasiat ja posti

a. Ilmoitusasiat: 

i. Saga rf vujut 26.4. Alina-salissa

ii. Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan vujut 16.4.

iii. Juho Kajava kertoo hallitukselle toiminnantarkastuksesta. 
Toiminnantarkastus on paussilla kavallusepäilystä johtuen. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että hallitus pystyy toimimaan normaaliin tapaan. 
Rikosilmoitus on tehty, mutta Timo Erävuoreen ei ole otettu yhteyttä. 
Kronos ilmeisesti toimittanut HYYlle jo uudet dokumentit ja edellinen 
hallitus on saanut vastuuvapauden. Humanisticumin hallituksenkin tulee 
jossain vaiheessa lähettää lopulliset dokumentit. Esimerkki korjausta 
vaativista kohdista tilityslomakkeissa: Viron matka oli maksettu kahdesti 
samalle henkilölle.

b. Posti

i. Ei postia.
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ii. Postilaatikko poistuu käytöstä 1.5. 

iii. Juho Kajava saapui postilaatikkokeskustelun aikana kertomaan 

toiminnantarkastuksen nykyisestä tilasta.

6. Sektorikuulumiset

a. Puheenjohtajisto:

i.  Uutta puheenjohtajaseminaaria suunnitellaan.

b. Talous:

i. Päätilin saldo: 2573,69

ii. Klusteritili: 1241,51

iii. Puheenjohtajistolle maksettiin kulunkorvauksia.

iv. Tiliotteet löytyy Drivesta. Rahastonhoitajan kulukorvauksesta tulee 

hyväksyttää puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kautta.

v. Drivesta löytyy nyt myös kulukorvauskansiot.

vi. Julia kävi hallituksen kanssa läpi tulevat käytänteet kulukorvauksista.

c. Opinto:

i. Mielenosoitus siirretään ensi vuodelle.

ii. Mielenosoitukselle on annettu nimeksi Huominen humanisteille.

iii. Manifesti on lähetetty HYYlle, Akavalle ja dekanaatille.

iv. Opintoasioista on puhuttu muun muassa liitteen 1 mukaisesti.

v. Dekanaatin kahvitteluhetki meni hyvin. Paikalla oli noin 20 osallistujaa.

vi. Huomisen humanisti -kampanja menee ensi tiistaina 12.4. 

yksikkökokoukseen esittelemään itseään.

vii. Opintotoimikunnan kokous 5.5. klo 16 Utopiassa.

viii. Työryhmä kävi tapaamassa HYYtä sekä Akavaa.

d. Tilat:

i. Pesukone temppuilee, mutta tilavastaava on todennut koneen kuitenkin 

toimivan. Tilannetta seurataan tarkasti.

ii. Seuraava tilakonklaavin kokous järjestetään piakkoin.

e. Tapahtumat:

i. Klusterin kirppis -tapahtumaa edistetään pikku hiljaa. Tapahtumakuvaus ja 

ilmoittautumislomake luodaan huomenna. Ilmoittautuminen aukeaa 18.4. 

klo 12. Humanisticum myy kirppiksellä pientä syötävää ja juotavaa. Pöydistä 
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ei peritä maksua.

ii. Vappuaattona ja -päivänä järjestetään piknikit. Mennään katsomaan 

Mantan lakitus ja Vappupäivänä mennään Ullanlinnanmäkeen.

iii. Karaokekeskiviikot suunnitteilla.

iv. Suursitsit tulevat. Humanisticumilla lippuja 48. Forms tulee Teamsiin 

piakkoin.

f. Kulttuuri:

i. Kulttuurivinkit menivät IG-storyyn. Saimme hyvää palautetta.

g. Työelämä:

i. EU-infoa järjestetään toukokuulle. Olivia Mujuselle on laitettu viestiä.

ii. Alumnitapahtuma ja alumnien instatakeover suunnitteilla syksylle.

iii. Erilaisia ekskursioita olisi myös suunnitteilla.

iv. Urapalveluista löytyy myös paljon vinkkejä Newsletteriin.

v. Työelämäpodcast-jakso äänitetään ensi viikon puolella.

h. Viestintä:

i.  Opiskelijoiden mielenterveyspäivä 13.4. Tästä voisi viestiä Instagramissa. 

Eveliina Weidenbacher julkaisee ehkä pamfletin Humanisticumin IG:seen.

i. Urheilu:

i. Humanistit United ei tunnu palvelevan enää humanisteja, joten hallitus 

harkitsee vakavasti Humanistit Unitedin lopettamista.

j. Yhdenvertaisuus:

i. Häirintäyhdyslomakkeen QR-koodi vaatii laminointia.

k. Ympäristö:

i.  Earth Hour oli ja meni ja Humanisticum osallistui upealla ig-storylla.

7. Päätösasiat

a. Hallitus päätti, että Katri Björklöfin tili on päätetty 6.4.

8. META

a. Kokouksen TOP 3

i. Suursitsi-ilmoittautuminen lähestyy.

ii. Opiskelijoiden mielenterveyspäivä 13.4.

iii. Humanisticumin vappupiknikkejä odotellessa!
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9. Kokouksen päätös

Kokous päätettiin klo 17.42.

____________________________ ____________________________

puheenjohtaja sihteeri

Jenni Lindberg Agneta Trux

____________________________                ____________________________

pöytäkirjantarkastaja                                      pöytäkirjantarkastaja


