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 Hallituksen kokous 3/2023 

 Läsnä: 

 Agneta Trux (puheenjohtaja) 

 Alex Lyysaari (varapuheenjohtaja, työelämä) 

 Pihla Paloheimo (sihteeri, taloudenhoitaja) 

 Venla Virtanen (kulttuuri, yhdenvertaisuus) 

 Valtteri Iivarinen (yhdenvertaisuus, ympäristö) 

 Zoom: 

 Iida Huitula (Huomisen humanisti) 

 Muut: 

 Anna Suutarla (Asset-H-projektin edustaja) 

 1.  Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.44. 

 2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Humanis�cum ry:n sääntöjen 19§:n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun 

 puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on 

 paikalla. Kokouskutsu on lähete�ävä hallituksen jäsenille rii�ävän ajoissa ja viimeistään 

 siten, e�ä se on jäsenten saatavilla vähintään viikkoa ennen kokousta. 

 Esitys:  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 Päätös:  Esityksen mukaan. 
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 3.  Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 Yliopiston johtosäännön 16 §:n mukaan käsiteltävät asiat on maini�ava kokouskutsussa. 

 Hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä o�aa käsiteltäväksi 

 kiireellisen asian, jota ei ole kokouskutsussa maini�u. 

 Esitys:  Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 Päätös:  Esityksen mukaan. 

 4.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 Jos kokouspöytäkirjaa ei tarkasteta tulevissa kokouksissa, valitaan kaksi 

 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajien tulee olla läsnä koko kokouksen ajan 

 (yliopiston esi�ely- ja kokousmene�ely, 6.7). 

 Kokouksen pöytäkirja lähetetään tarkaste�avaksi Discordiin kokousasiat-kanavalle. 

 Pöytäkirjan tarkastaja ilmoi�aa viivy�elemä�ä näkemyksensä pöytäkirjan oikeellisuudesta 

 kokouksen sihteerille. Kun tarkastajat ovat allekirjoi�aneet ja ilmoi�aneet hyväksyvänsä 

 pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi, pöytäkirja tallennetaan sähköisessä muodossa 

 hallituksen ylläpitämään Drive-kansioon arkistoon. 

 Esitys:  Kaksi ensimmäistä vapaaehtoista valitaan pöytäkirjantarkastajiksi  sekä 

 ääntenlaskijoiksi. 

 Päätös:  Val�eri Iivarinen ja Venla Virtanen ilmoi�vat  olevansa käyte�ävissä. Heidät vali�in 

 pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 

 5.  Ilmoitusasiat ja pos� 

 a.  Ilmoitusasiat: 

 i.  Fibula ry:n 54. vuosijuhlat 15.4.2023 Alinassa.  Ilmoi�autuminen 

 pää�yy 26.3. 

 b.  Pos�: Ei ollut pos�a. 

 6.  Asset-H-projek�n edustajan tervehdys Humanis�cumin hallitukselle 

 a.  Anna Suutarla esi�eli Asset-H-projek�a, joka pää�yy elokuussa ja käsi�elee 

 humanis�en työelämätaitoja, (kielitaidot, vies�ntä, luovuus, kul�uurien välinen 

 osaaminen, �edonhankinta- sekä �edonkäsi�elytaidot ja projek�nhallintataidot) 

 sekä taitojen sanoi�amista ja tunnistamista. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEdwnZ7b1l5tlr6zVLO52191G6Dei2y70KWd5f_b_oItXLdQ/viewform
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 Suutarla on halukas tekemään yhteistyötä Humanis�cumin kanssa lähinnä 

 vies�nnän suhteen sekä vierailemaan tapahtumissa. Huomisen humanis� 

 -kampanja on kiinnostunut tekemään yhteistyötä ja Humanis�cum on myös 

 sitoutunut tuomaan tätä projek�a lähemmäs jäsenjärjestöjään. Suutarla toivo� 

 hallituslaiset tervetulleiksi tapaamaan häntä Metsätalolla 6. kerroksessa, jos 

 herää mitään kysymyksiä tai tarvitsemme lisää materiaaleja. Hallitus kii� 

 Suutarlaa. 

 Anna Suutarla poistui klo 19.15. 

 b.  Puheenjohtaja aloi� keskustelun koskien äskeistä esitystä ja projek�a. Hallitus 

 lähtee posi�ivisin mielin mukaan mainostamaan projek�a. Iida esi�, e�ä tästä 

 voidaan lai�aa mainostusta huh�kuun uu�skirjeeseen ja puheenjohtaja ehdo�, 

 e�ä Asset-H:n linkkejä voidaan lisätä Humanis�cumin LinkTree-alustalle. 

 7.  Sektorien kuulumiset 

 a.  Puheenjohtajisto: 

 i.  Hallituksen vaihtokaronkka lähestyy pikavauh�a. Puheenjohtaja 

 ehdo� yhteistä reissua Ikeaan ruoanhankintaan. Val�eri ehdo�, e�ä 

 hankitaan Ikean kasviproteiinipyöryköitä (  Plant balls  ).  Pukukoodina olisi 

 haalarit ja Humanis�cumin college. 

 ii.  Colleget voi hakea Humanis�cumin kaapista, ja suurin osa 

 hallituslaisista on jo omansa hakenut. 

 b.  Talous: 

 i.  Pää�lin saldo: 3279,92 € 

 1.  Pihla on maksanut takaisin itsenäises� useampia alle 100 € 

 kulukorvauksia. 

 2.  Kaikki osallistujat maksoivat speksin osallistumismaksun ja 

 Helsinginkadun approjen osallistumismaksuja on jo alkanut 

 tulla �lille. Ilmoi�autuneita on 11. 

 ii.  Klusteri�lin saldo: 1699,72 € 

 1.  Klusteri�lillä ei juurikaan mitään tapahtumaa, kaksi 

 pienempää kulukorvausta on makse�u sekä palvelumaksu. 

 iii.  Venlalle on makse�u kulukorvaus Humanis�speksin lipuista (301,30 €) 

https://www.ikea.com/fi/fi/p/huvudroll-kasviproteiinipyoerykaet-pakaste-20483592/
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 sekä Vanessalle on makse�u kulukorvaus Helsinginkadun approjen 

 lipuista (270,50 €). 

 iv.  Saga rf. �lasi 50 kpl laulukirjoja ja maksoi sen 17.2.2023 (250 €). 

 v.  Collegepaitojen lasku on makse�u 14.3. (190,48 €). 

 vi.  Huomisen humanis� -haalarimerkkien lasku maksetaan eräpäivänä 

 27.3.2023 (163,88 €). 

 vii.  Tilinkäy�öoikeudet on siirre�y virallises� Pihlalle 27.2. ja pankin kanssa 

 asioiden hoitamisessa puhelimitse tuli ylimääräinen noin 25 € lasku 

 Pihlan puhelinlaskuun. Hallitus on yksimielinen kulukorvauksesta 

 Pihlalle. 

 viii.  Pankin vaihto: Pöydätään keskustelu ja siirretään päätös 

 myöhemmäksi. 

 c.  Opinnot: 

 i.  Vanessa kirjoi� esityslistaan, e�ä mitään uu�a ei ole tapahtunut. 

 Keväämmällä olisi kuitenkin tarkoitus järjestää opintovastaavien 

 tapaaminen, jo�a saataisiin kartoite�ua, miten kaikilla 

 opintovastaavilla menee. 

 ii.  Huomisen Humanis�lla menee myös hyvin, paljon uusia polii�kkoja on 

 lähtenyt mukaan. Työryhmä jatkaa viikoi�aisia kokouksia, mu�a pitää 

 kesä-heinäkuussa kesälomaa. Työryhmä aikoo tehdä huh�kuun 

 uu�skirjeeseen mainoksen, jo�a kaikki opiskelijat �etäisivät 

 kampanjasta ja voisivat lii�yä. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita 

 osallistumaan kampanjan toteu�amiseen. Syksyn alussa mainostetaan 

 enemmän. 

 d.  Tilat: 

 i.  Tilakonklaavin kokous 1/2023 �istaina 7.3. 

 1.  Kokous pide�in Illuusiossa, ja paikalla oli 20 jäsenjärjestön 

 �lavastaavat sekä muita �loista kiinnostuneita jäsenjärjestöjen 

 jäseniä. 

 Kokous meni hyvin ja saa�in lupa ostaa mikroaaltouuni 

 klusteri�lin varoilla. 
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 Huomisen humanis� -sitseille myönne�in lupa varata koko 

 Humanis�klusteri. 

 ii.  Kaappien siirto 

 1.  Kaappien siirto hyvällä mallilla, ja loput kaapit saadaan 

 siirre�yä ennen viikonloppua. 

 Wilhelmsson-salin la�alla hieman nimetöntä tavaraa. 

 Lähipäivinä on tarkoitus selvi�ää kenelle tavara kuuluu. 

 e.  Tapahtumat ja kul�uuri: 

 i.  Venla lai�aa loppukuusta kul�uurivinkkejä Instagramiin. 

 ii.  Venla ehdo�, e�ä tehdään myöhemmin keväällä jäsenkysely kul�uuri- 

 ja tapahtumatoiveista. Hallitus oli myönteinen idealle. 

 iii.  Menneet tapahtumat: 

 1.  Humanis�speksi 2.3. onnistui hyvin. Lippuja oste�in 20 kpl, ja 

 saimme myytyä 15 kpl. Ensi vuonna voitaisiin mie�ä 

 pienemmän lippumäärän ostoa, esimerkiksi 15 kpl voisi olla 

 hyvä. 

 2.  Humanis�sen �edekunnan ja Humanis�cumin vaalipaneeli 

 14.3. oli onnistunut, ja dekanaa�n kanssa oli ilo työskennellä. 

 Yleisössä oli noin 40 henkilöä. Lisäksi oli striimaus UniTubessa, 

 mu�a emme ole varmoja kuinka moni seurasi lähetystä. 

 Striimausta ei myöskään tallenne�u. Iida huomau�, e�ä 

 seuraavalla kerralla mainostus pitää aloi�aa aiemmin. 

 iv.  Tulevat tapahtumat: 

 1.  Helsinginkadun approt 

 a.  Lippuja on tällä hetkellä myyty 11 kpl. Yhteensä 

 os�mme 20 lippua. Vanessa muistu� kirjallises� 

 mainostuksesta, mu�a on itsevarma, e�ä ne 

 tullaan myymään helpos�. 

 2.  Vapun suunni�elu 

 a.  Puheenjohtaja ehdo� tapahtumaa  Varaslähtö 

 vappuun  , koska aikaisemmin Ullanlinnanmäen 
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 vappupiknik ei ole ollut kovin suosi�u. Varaslähtö 

 vappuun -tapahtumassa voitaisiin tarjota simaa ja 

 munkkeja osallistujille. 

 Iida ehdo�, e�ä järjestetään lähtö Havis Amandan 

 lakitukseen. Puheenjohtaja teki vastaehdotuksen, 

 jossa hallituksen tuella Huomisen humanis� 

 -kampanjan työryhmä voisi järjestää oman 

 tapahtuman lakituspäivänä. Iida o�aa asian esille 

 seuraavassa työryhmän kokouksessa. 

 3.  Puheenjohtaja ehdo�, e�ä Humanis�cum ei järjestä omia 

 fuksiaisia, koska 2017 on saatu palaute�a, e�ä se ei kannata. 

 Puheenjohtaja koki, e�ä on hedelmällisempää panostaa 

 osallistumalla ak�ivises� jäsenjärjestöjen fuksiaisiin ja 

 fuksitapahtumiin. Mahdollisuutena olisi myös järjestää 

 jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä fukseille tarkoite�uja 

 info�laisuuksia. 

 4.  Vanessa olisi valmis järjestämään tapahtuman tai pari tässä 

 lähiaikoina ja myöhemmin keväällä. Puheenjohtaja oli 

 merkinnyt joitain ideoita puheenjohtajisto-kanavalle 

 hallituksen Discordiin. 

 a.  Humanis�en merkkimarkkinat paikan päällä ennen 

 vappua 

 b.  Vuokrataan Kinopoli 

 c.  Swi�sit (sitsit) 

 d.  Järjestötoimijoiden pizzailta 

 e.  Herkkuapprot syksylle 

 f.  Fuksiristeily syksylle 

 g.  Kirjakerho 

 h.  Taideterapia 

 5.  Huomisen Humanis� -sitsien paikat (30 kpl) menneet. 

 Maksu�edot lähetetään pian sähköpos�lla. Iidan mukaan 
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 kaikki on kunnossa, ja työryhmä viilaa suunnitelmat valmiiksi 

 huh�kuun alussa. Huomisen humanis� -kampanjan uusi 

 haalarimerkki julkistetaan sitseillä ja sitä myydään sitsien 

 jälkeen Instassa pos�n kau�a sekä vappuna ja muissa 

 tapahtumissa. 

 f.  Työelämä: 

 i.  Cupore ja Suomen Akatemia eivät vastanneet ekskusta. 

 ii.  Nuorisotutkimusseuraan ollaan yhteydessä ekskusta. 

 iii.  Kosmos-kustantamolle piste�y vies�ä ekskusta. 

 g.  Vies�ntä: 

 i.  Ne�sivujen osat “toimikunnat” ja “Huomisen Humanis�” pitäisi 

 päivi�ää, niillä on vanhaa ja vajavaista �etoa. Alex kommentoi, e�ä 

 koko ne�sivut kaipaisivat kunnon päivitystä. 

 Alex, Agneta ja Pihla ilmoi�autuivat vapaaehtoisiksi hoitamaan 

 ne�sivut ajantasalle. 

 h.  Yhdenvertaisuus: 

 i.  A�er Ski -häirintätapauksen käsi�ely etenee. 

 ii.  Ei yhteydeno�oja lomakkeella. 

 iii.  Turvallisemman �lan periaa�eiden suunni�elutapaaminen 30.3. klo 

 18.00 Utopiassa. Jäsenjärjestöt kutsu�u, toivotaan edustusta 

 mahdollisimman monesta järjestöstä. Lomakkeelle ei ole tullut 

 ehdotuksia. Yhdenvertaisuus�imi lupasivat julkaista lisää mainostusta 

 sähköpos�listalle ja Instagramiin hyvissä ajoin ennen tapaamista. 

 i.  Ympäristö: 

 i.  Luontomarssin yhteislähtö 18.3. klo 12.45 Porthanian edestä. Sitä 

 voitaisiin mainostaa lisää muun muassa sähköpos�lla ja 

 Instagram-�lillä. 

 ii.  Vegeappro 13.4.–27.4.2023 on HYYn järjestämä tapahtuma, jonne 

 kaikkia kiinnostuneita henkilöitä Humanis�cumin hallituksesta 

 kannuste�in osallistumaan. Hallitus sopi myös mainostavansa 

 tapahtumaa kanavissaan, kunhan HYY lai�aa ensin omat mainoksensa. 
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 8.  Päätösasiat 

 a.  Fibula ry:n vuosijuhlaedustuksen pää�äminen 

 i.  Iida Huitula ja Vanessa Quednau ovat kiinnostuneita. 

 Pääte�in, e�ä Iida Huitula ja Vanessa Quednau edustavat 

 Humanis�cumia Fibulan vuosijuhlilla. 

 Puheenjohtaja ehdo�, e�ä Humanis�cum lahjoi�aa Fibula ry:n 

 nimissä 20 € Iidan ja Vanessan valitsemalle hyväntekeväisyysjärjestölle. 

 Pääte�in ehdotuksen mukaises�. 

 b.  Bouffe ry:n vuosijuhlalahjasta pää�äminen 

 i.  Puheenjohtaja ehdo�, e�ä Humanis�cum lahjoi�aa Bouffe ry:n 

 nimissä vuosijuhlalahjaksi 20 € Pihlan ja Eveliinan valitsemalle 

 hyväntekeväisyysjärjestölle. 

 Pääte�in ehdotuksen mukaises�. 

 9.  Muut esille tulevat asiat 

 a.  Kokouksen TOP 3: 

 i.  Asset-H-projek�: näin puet humanis�en työelämätaidot sanoiksi 

 (kielitaito, vies�ntä, luovuus, kul�uurien välinen osaaminen, 

 �edonhankinta- sekä �edonkäsi�elytaidot ja projek�nhallintataidot) 

 ii.  Tule mukaan Luontomarssiin 18.3.! 

 iii.  Osallistu humanis�en kanssa Hesarin approille 20.4.! 

 b.  Seuraava kokouspäivä: 

 i.  Pääte�in, e�ä seuraava hallituksen kokous pidetään �istaina 4.4.2023 klo 

 18-20 Lingvassa. 

 10.  Kokouksen pää�äminen 

 Puheenjohtaja pää� kokouksen ajassa 20.04. 
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 Pöytäkirjan vakuudeksi 

 Helsingissä, 

 ____________________________  ____________________________ 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 Agneta Trux  Pihla Paloheimo 

 Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan, ja todenneet sen seuraavan kokouksen kulkua 

 Helsingissä, 

 ____________________________  ____________________________ 

 Venla Virtanen  Val�eri Iivarinen 


