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Läsnä:
Jenni Lindberg, puheenjohtaja

Agneta Trux, sihteeri

Aino-Julia Juvonen

Joona Juselius

Eveliina Weidenbacher

Siiri Virta

Senni Nylund

Alex Lyysaari

Uge 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.13.

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.

1. Ilmoitusasiat ja posti

a. Ilmoitusasiat:

i. Postilaatikot eivät ole hissiremontin takia enää käytössä.

b. Posti: 

i. Ei postia.

2. Sektorien kuulumiset

a. Puheenjohtajisto: 

i. syksyn ensimmäisen kokouksen ajankohta: elokuun puoliväli. Tarkempi ajankohta 

ilmoitetaan myöhemmin.
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ii. Puheenjohtajaseminaari järjestetään 12.5. illalla. Jenni Lindberg mainostaa tänään 

tai huomenna Humanisticumin sosiaalisessa mediassa.

b. Talous:

i. Klusterille ostettu viime viikolla jätesäkkejä, biopusseja, tiskiainetta, tiskiharjat ja 

käsisaippuaa. Maksoi n. 40€.

ii. Klusteritili: 1198,31€

iii. Päätili: 1939,43€

iv. Kassat laskettu.

1. Virallisessa kassassa: 432,80€

v. SUB ry ostanut Humanisticumilta 40 kpl laulukirjoja. Laskua ei ole vielä lähetetty.

vi. Hyväksyttävät maksut käsitellään päätösasiat.

c. Opinto:

i. Huomisen humanisti -haalarimerkkejä on jäljellä enää 3 kpl. Eveliina ehdottaa, että 

merkkejä tilataan 100 kpl enemmän.

ii. Muita haalarimerkki-ideoita: 

1. Hoomanbean (50kpl)

2. Ehtona rahoitus (50kpl)

iii. Kokous Akavan kanssa. Vinkkejä myös HYYltä manifestiin. Akavan kanssa on ollut 

puhetta myös Humanistimessuista.

iv. Suomen yliopistojen humanistit -Facebook-ryhmä on perustettu. Huomenna kello 

18 järjestetään humanistien kokous, jossa vaihdetaan kuulumisia. Tarkoitus 

perustaa humanistien verkosto, ei niinkään järjestö.

v. Huominen humanisti aikoo syksyllä hakea Euroopan solidaarisuusrahastosta 

tukirahaa.

vi. HYYn opintovaliokunnan kokous tänään klo 18. Sinne on menossa Eveliina 

Weidenbacher.

vii. Tapaaminen HYYn kanssa jossain kohtaa. Eveliina Weidenbacherille ja Alex 

Lyysaarelle on tullut kutsu.

viii. HYYn kiitosilta opintovaikuttajille ja muille järjestöaktiiveille 11.5. klo 18 Alina-

salissa.

ix. Tiedekuntaneuvostossa ilmoitettiin, että Avoin yliopisto instituutiona puretaan. 

Kaikki opetusvastuu avoimesta yliopistosta siirtyy tiedekunnille. Lisärahoitusta ei 

tule, vaikka saadaan osallistumismaksut.
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x. Dekaanin kanssa oli puhetta jostain lukuvuoden päättävästä kahvitushetkestä.

d. Tilat:

i. Yksi järjestö oli Vappuna Klusterilla parvekkeella juomassa. HYY on pyytänyt 

kyseiseltä järjestöltä selvityspyyntöä.

ii. Seuraava tilakonklaavin kokous huomenna 4.5. klo 18. Jaakko Kalske saapuu 

paikalle vastaamaan kysymyksiä hissiremontista.

iii. Koko oikea puoli tulee tyhjentää ennen remonttia. Wilhemsson-salia saa käyttää 

varastona. Kaikki järjestöt ovat itse vastuussa omista kaapeistaan ja tavaroistaan.

iv. Tyhjennyspäivät 18.-19.5.

v. Tilakonklaavi perustetaan joka ikinen vuosi uudestaan, mikä on melko hankala 

käytäntö. Tilakonklaavi voisi olla Humanisticumin toistaiseksi voimassaoleva 

toimikunta, johon valitaan vuosittain uudet jäsenet. Esimerkiksi 

rangaistuskäytänteet saattavat vaihdella vuosittain.

e. Tapahtumat:

i. Ensi viikolla 10.5. on Klusterin synttäribileet. Senni julkaisee tänään Facebook-

tapahtuman. Nakkilistat tulevat tänään hallituksen Teamsiin.

ii. Bileisiin tehdään boolia.

iii. Teemana on teinibileet.

iv. Suursitsit 28.5. Ilmoittautuneita on 13. Lisää mainostusta sosiaaliseen mediaan ja 

sähköpostilistalla voi mainostaa järejstöille.

f. Kulttuuri:

i. Ei ole mitään uutta ilmoitettavaa. Podcastin äänityksessä oli hieman hankaluuksia, 

joten vielä ei olla postattu jaksoa.

g. Työelämä:

i. Työelämäedustaja kävi podcastissa, mutta äänityshankaluuksien takia ei 

onnistunut.

ii. Urainfoakaan ei saatu aikaiseksi, koska sähköpostiviesteihin ei vastattu.

h. Viestintä:

i. Suursitsejä mainostus alkaa.

ii. Humanisticumin vapusta tehdään someen vappupostaus.

iii. Kirpputorista mainostetaan lisää tällä viikolla.

i. Urheilu: 

i. Ei uutisia.
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j. Yhdenvertaisuus: 

i. Klussen synttäribileisiin voitaisiin laminoida häirintälomake.

k. Ympäristö:

i. Kirpputorille on nyt ilmoittautunut 10 myyjää. Maksimissaan voidaan ottaa 15 

myyjää. Ilmoittautuminen sulkeutuu sunnuntaina 8.5., jonka jälkeen myyjille 

lähetetään tarkemmat ohjeet. Uuden alailmotustaululle voidaan myös käydä 

printtaamassa mainosta. Tapahtumapäivänä ulko-oveen myös mainosta. Mia 

Pennanen hoitaa kahvilaan jotain leivonnaista.

3. Päätösasiat

a. Agnetasta fuksi- ja tuutorivastaava

i. Hyväksytään.

b. Haalarimerkit

i. Uge-merkit saatiin kaikki myytyä kahdessa päivässä. Merkkejä tilataan 50 kpl lisää.

ii. Huominen humanisti saa tilata 100kpl haalarimerkkejä.

c. Klussen synttäribileiden budjetti

i. Budjetti 120€

d. Maksut

i. HYYlle Suursitsiliput 360€

1. Hyväksytään.

ii. Vapun haalarimerkit 150€

1. Hyväksytään.

iii. Nettisivujen domain-maksu 101,16€ myöhästymismaksun kanssa.

1. Hyväksytään.

4. META

a. Kokouksen TOP 3

i. Klussen synttäribileet 10.5.

ii. Kirppis 16.5.

iii. Muutto!!

5. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 13.18. 
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____________________________ ____________________________

puheenjohtaja sihteeri

Jenni Lindberg Agneta Trux


