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Hallituksen kokous 9/2022

Läsnä:

Jenni Lindberg, puheenjohtaja

Agneta Trux, sihteeri

Siiri Virta

Senni Nylund

Eveliina Weidenbacher

Alex Lyysaari

Mia Pennanen (Zoom)

Ida Huitula (Zoom)

Etta Melander (Zoom)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.07.

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 pöytäkirjan käsittely siirtyi seuraavaan kokoukseen.

5. Ilmoitusasiat ja posti

a. Ilmoitusasiat: 

i.  Ei ilmoitusasioita.

b. Posti: 

i.  Ei ole pääsyä postilaatikolle.

6. Sektorikuulumiset

c. Puheenjohtajisto: 

i. Toiminnantarkastajiin on oltu yhteydessä. Erikoistoiminnantarkastus 

toimitetaan 6.9.
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ii. Ehdotetaan suunnitteluiltaa, jossa käydään läpi syksyn tapahtumia ja 

menoa.

iii. Syyskuussa viimeistään pitää olla yhteydessä ritarikuntaan ansiomerkeistä.

d. Talous: 

i. Julia joutuu luopumaan taloudenhoitajan vastuusta, mutta pystyy 

hoitamaan asiaa kunnes tilalle löytyy joku toinen tekijä.

ii. Humanisticum on saanut mukavasti järjestötukea HYYltä, joten pystymme 

järjestämään toimintaa maltillisesti, mutta huoletta.

e. Tilat:

i. Remontin etenemisestä on viestitty huonosti. Joitakin Uuden tiloja on 

käytettävissä iltaisin syyskuun alussa.

f. Viestintä: 

i. Siiri Virta päivittää tällä viikolla Humanisticumin nettisivut.

ii. Toiveena olisi panostus sisäiseen viestintään. Viralliset asiat tulisi ottaa esille

hallituksen Teams-ryhmässä.

iii. Iida Huitula toivoo, että järjestölistaa tulisi päivittää.

g. Fuksit ja tuutorit:

i. Humanisticumin Fuksiaiset 23.9. klo 16 alkaen.

ii. Agneta Trux laittaa sähköpostiviestiä järjestöille koskien Humanisticumin 

Fuksiaisia.

iii. Fuksiseikkailun lopullinen rastikuvaus tulisi täyttää. Jenni Lindberg hoitaa 

asian. Agneta Trux menee Fuksiseikkailun infotilaisuuteen 24.8. klo 18.

iv. HYYn Fuksiseikkailu on 29.9.

v. Check-In Eventiin 1.9. Kielikeskuksella klo 12-14 menee Jenni Lindberg ja Siiri

Virta. Senni Nylund ja Agneta Trux menevät jos pystyvät.
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vi. Avajaiskarnevaalit 5.9. klo 12 alkaen. Humanisticumilla on tapahtumassa 

pöytä.

vii. Kotimaisten kielten ja kirjallisuuden kandiohjelman järjestöesittely 2.9. klo 

10. Jenni Lindberg ja Senni Nylund menevät.

viii. Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman järjestöesittely 30.8. klo 15. Siiri 

Virta ja Eveliina Weidenbacher menevät.

ix. Tervetuloa tiedekuntaan -tilaisuus orientaatioviikolla 31.8. Siiri Virta pääsee.

x. Umlautin järjestöesittely. Eveliina Weidenbacher menee.

xi. SUBin järjestöesittely. Alex Lyysaari menee.

xii. Fuksipiknik (uusien ja vanhojen ilta) voisi järjestää syyskuun lopussa esim. 

viikolla 37. Tapahtumasta keskustellaan myöhemmässä kokouksessa.

h. Tapahtumat:

i. Tilat ovat kiinni, joten ei ole mitään varmuuksia Alina-vuoroista.

ii. Tehdään niin paljon kuin jaksetaan. Syksylle olisi kuitenkin kiva järjestää 

yhdet sitsit.

iii. Vujut voitaisiin järjestää cocktail-muodossa Wilhelmsson-salissa.

iv. Tapahtumia voidaan suunnitella myöhemmin suunnitteluillassa.

i. Kulttuuri: 

i. Suunitelmissa Kulttuuriapprot, jotka päättyvät perinteisesti vujuihin. Esim. 

loka-marraskuussa. Syyskuussa pitäisi myös tilata lisää 

Kulttuuriapprohaalarimerkkejä.

ii. Syksymmällä myös matalan kynnyksen ekskursioita esim. museoon, 

teatteriin, leffaan, jne.

iii. Kulttuurivinkit jatkuvat somessa.
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iv. Humanisticastin mikrofonit ovat kaapissa Uudella, eikä niihin pääse käsiksi 

helposti. Alex Lyysaari voi tarvittaessa lainata omia äänitysvälineitään.

v. Elokuvafestivaaleille voisi järjestää yhteislähtö.

j. Työelämä: 

i. Työelämäsektori pyrkii järjestämään keväämmällä puhutuista tapahtumista.

ii. Syksylle suunnitellaan alumni-infoa, alumnien Instagram-takeoveria sekä 

ekskursioita kiinnostaville työpaikoille.

k. Opinnot:

i. Opintosektori tapasi 19.8. yliopiston henkilökuntaa koskien tiedekunnan 

ilmapiiriä ja toimintakulttuuria.

ii. Opintotyöryhmä on käynyt keskustelua mielenosoituksesta. Suunnitelmissa 

on järjestää se 12.10.

iii. TYT ollut yhteydessä tomaattituokioiden järjestämisestä yhdessä. Heidän 

kauttaan olisi mahdollista saada tilat.

iv. Huomisen humanisti -manifesti on luettavissa.

v. Mainostus mielenosoitukseen alkaa pian.

vi. Kylttientekotapahtuman voisi järjestää lähempänä mielenosoitusta.

vii. Opintokysely pitää lähettää lokakuun puolella, jotta fuksit voisivat myös 

siihen vastata. Olisi hyvä myös lähettää kysely 

vastavalmistuneille/alumneille.

l. Ympäristö:

i. Ilmastomarssia suunnitellaan järjestettävän 24.9. Humanisticum voi 

mainostaa sosiaalisessa mediassa tapahtumaa.
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ii. Humanisticumin kirpputori oli menestys ja palaute oli myönteistä. Kaikki 

ruoat meni. Tapahtuman ajankohta oli ehkä hieman huono, mutta on 

innokkuutta järjestää uudestaan. 

m. Urheilu: 

i. Ei mitään uutta.

n. Yhdenvertaisuus: 

i. Lomakkeeseen ei ole tullut mitään yhteydenottoja.

ii. QR-koodi pitää uusia.

7. Päätösasiat

a. Hyväksytään Huomisen humanisti -kampanjan mielenosoitus.

b. Hyväksytään, että mielenosoituksesta tehdään poliisi-ilmoitus.

8. META

a. Kokouksen TOP 3

i. Humanisticumin ensimmäinen kokous!

ii. Humanisticumin Fuksiaiset 23.9.

iii. Humanisticum Avajaiskarnevaaleilla, Fuksiseikkailussa ja Check-In Eventissä!

9. Kokouksen päätös

Kokous päätettiin klo 19.18.

____________________________ ____________________________

puheenjohtaja sihteeri

Jenni Lindberg Agneta Trux


