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 Yhdistyksen vuosikokous kevät 2022 

 Läsnä: 

 Jenni Lindberg 

 E�a Melander (Zoom) 

 Emma Palojärvi (Zoom) 

 Ada Ris�mäki (Zoom) 

 Timo Erävuori (Zoom, poistui 18.15) 

 Senni Nylund (Zoom) 

 Eveliina Weidenbacher 

 Sampsa Granström 

 Agneta Trux 

 Alex Lyysaari 

 Mia Pennanen 

 Siiri Virta 

 Linnéa Backas 

 Ma�as Myn�nen 

 Daniel Dekker 

 Venla Virtanen 

 Aino-Julia Juvonen (Zoom) 

 Emilia Mannersalo (Zoom) 

 1.  Avataan kokous 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02. 

 2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä 

 kaksi ääntenlaskijaa 

 Kokouksen puheenjohtajaksi vali�in Sampsa Granström. Sihteeriksi vali�in Agneta 

 Trux. Pöytäkirjan tarkastajiksi vali�in ja Alex Lyysaari ja Eveliina Weidenbacher. 

 Ääntenlaskijoiksi valitaan Alex Lyysaari ja Venla Virtanen. 
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 3.  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus 

 Kokous tode�in lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 4.  Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi 

 Esityslista hyväksy�in kokouksen työjärjestykseksi. 

 5.  Esitetään toimintakertomus sekä �lit ja toiminnantarkastajien lausunto 

 Päätetään pöydätä kohta 5. 

 6.  Päätetään �linpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

 hallitukselle ja muille �livelvollisille 

 Päätetään pöydätä kohta 6. 

 7.  Käsitellään hallituksen laa�ma toimintasuunnitelma 

 -  Toimintasuunnitelman esi�ely alkoi Jenni Lindbergin puheenvuorolla. Hallituksessa 

 tällä hetkellä 10 jäsentä ja kolme virkailijaa. 

 -  Timo Erävuori esi�elee talousosuuden. Aiempaan tapaan Humanis�cumilla on sekä 

 oma �li e�ä klusteri�li. Tänä vuonna pyritään jatkamaan terve�ä talou�a. Tel�a ei 

 mahtunut tämän vuoden budje�in. 

 -  Aino-Julia Juvonen esi�elee �lasektoria. Klusterikoulutukset ovat pyörineet 

 alkuvuodesta etänä. Vuoden isoimpana projek�na on hissiremon�, joka alkaa 

 viikolla 7-8. Remon�sta pyritään �edo�amaan järjestöille mahdollisimman 

 ak�ivises� kun saadaan lisä�etoja. Tilakonklaavin kokous pidetään 22.2., jossa 

 päätetään esim. siivousvuoroista. Ensi syksyn orientaa�oviikon varauksille tehdään 

 oma varauskierroksensa, jo�a kaikki jäsenjärjestöt pääsevät järjestämään fukseilleen 

 mielekästä toimintaa. Humanis�klusterin syntymäpäiväbileet järjestetään näillä 

 näkymin toukokuussa. 

 -  Senni Nylund esi�elee tapahtumasektoria. Laskiaisjuhlat järjestetään maaliskuun 

 alussa. Merkkirallit järjestetään myös maaliskuussa. Huh�kuussa suunnitellaan 

 sitsaamista ja suunni�eilla on myös piknikejä. Syksyn tapahtumat eivät ole vielä 

 selvinneet, mu�a vuosijuhlat pyritään järjestämään. 

 -  Siiri Virta esi�elee kul�uurisektoria. Tänä vuonna on erikseen kul�uurivastaava, 

 joten voimme odo�aa enemmän kul�uuritapahtumia. Humanis�speksiin ja lääkiksen 

 speksiin on yhteislähdöt ja niille on myös luotu omat tapahtumasivunsa Facebookiin. 

 Syksyllä järjestetään koronapandemian rajoitusten pui�eissa suurin 
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 kul�uuritapahtuma eli Humanis�en kul�uuriapprot. Viime vuonna lanseera�u 

 podcas� Humanis�cast jatkaa toimintaansa. 

 -  Eveliina Weidenbacher esi�elee opintosektoria. Viime vuoden tapaan pyritään 

 tapaamaan dekanaa�a neljä kertaa vuodessa. Ensimmäinen tapaaminen pide�in jo 

 alkukeväästä. Resurssiongelmien takia pyritään lanseeraamaan uusi 

 yhteydenpitoväylä dekanaa�n ja opiskelijoiden välillä. Eri opintosektorilla toimiviin 

 henkilöihin pyritään ylläpitämään yhteys. Pamfle�n kirjoi�aminen jatkuu tänä 

 vuonna, jo�a se olisi valmis fukseille. Opiskelijaedustajahaku on nyt käynnissä. 

 Huomisen humanis� -kampanja (opintotyöryhmän projek�) jatkaa edunvalvontaa ja 

 ak�ivista kampanjoin�a. 

 -  Mia Pennanen esi�elee vies�ntäsektoria. Tänä vuonna on kaksi vies�ntävastaavaa. 

 Mia Pennasen lisäksi vies�ntävastaavana toimii E�a Melander. Kolme käytössä olevaa 

 vies�ntäkanavaa ovat sähköpos�, Facebook ja Instagram. Sähköpos�listoja on monia. 

 Uu�skirjeiden lähe�ämiseen panostetaan tänä vuonna. Kaikki tapahtumakutsut 

 tulevat Facebookiin. Instagram on viimisen vuoden aikana noussut ak�ivisimmaksi 

 vies�ntäkanavaksi. SInne halutaan luoda mahd. paljon postauksia. Hallituslaisten 

 esi�elyt on jo julkaistu. Vies�ntä tulee varmas� paino�umaan paljon Instagramiin, 

 sillä se reach monta ihmistä. Kolmikielistä vies�ntää halutaan jatkaa, ja 

 käännösvirkailijan myötä tämä tulee helpo�umaan. 

 -  Alex Lyysaari esi�elee työelämäsektoria. Tänä vuonna aiotaan järjestää esimerkiksi 

 EU-urainfotapahtuma. Työelämäsektori tulee tekemään yhteistyötä niin 

 kul�uurisektorin kuin Huomisen humanis� -kampanjan kanssa. 

 -  Senni Nylund esi�elee yhdenvertaisuussektoria. Uuden ylioppilastalon suurimpia 

 ongelmia on estee�ömyys. Aiotaan luoda mallipohja tapahtumakuvauksia varten, 

 jota jäsenjärjestöt voivat lisätä omiin tapahtumakuvauksiinsa. Aiotaan jatkaa 

 yhdenvertaisuuslomakkeen jakamista, koska halutaan ylläpitää ilmapiiriä, e�ä voi 

 matalalla kynnyksellä tulla kertomaan onko tapahtumissa ollut esimerkiksi 

 häirintä�lanteita tai muuta vastaavaa. 

 -  Jenni Lindberg esi�elee alumnitoiminnan.Tähän pes�in ei ole nimite�y erillistä 

 vastaavaa. Toimintaa halutaan kuitenkin jatkaa esimerkiksi tapahtumien merkeissä. 

 Ritarikunta jakaa mitaleja, jotka jaetaan perinteises� Humanis�cumin vuosijuhlassa. 
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 -  Jenni Lindberg esi�elee fuksi- ja tuutoritoimintaa. Timo Erävuori poistui 18.15. Fuksi- 

 ja tuutoritoimintaa halutaan ylläpitää. 

 -  Jenni Lindberg esi�elee kansainvälisyyssektoria. Yritetään kommunikoida myös 

 englanniksi, jo�a kansainväliset opiskelijat voivat myös osallistua Humanis�cumin 

 tapahtumiin. 

 -  Mia Pennanen esi�elee ympäristösektoria. Kierrä�ämisestä tullaan ohjeistamaan 

 Klusterilla. Tapahtumissa aiotaan järjestää kasvis- tai vegaaniruokaa. Vuoden aikana 

 olisi tarkoitus järjestää kirpputoritapahtuma Humanis�klusterilla. Jäsenjärjestöiltä 

 pyydetään myös lämpimäs� ehdotuksia erilaisista ympäristötapahtumista. 

 Uu�skirjeisiin aiotaan lai�aa jakoon ympäristövinkki. Nämä vinkit voidaan julkaista 

 myös Instagramissa. Tarkoitus on innostaa jäsenjärjestöjä esim. kierrä�ämään ja 

 huomioimaan ympäristöasiat. 

 -  Jenni Lindberg esi�elee liikuntasektoria. Humanis�t United -futsalsarja läh� käyn�in. 

 Kaivataan pelaajia. Halutaan järjestää myös matalan kynnyksen urheilutapahtumaa. 

 Humanis�t United on kaikkien humanis�en palloseura. Aikaisempaa kokemusta ei 

 tarvitse, ja kaikki humanis�t ovat tervetulleita. 

 8.  Vahvistetaan tulo- ja menoarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus 

 -  Jenni Lindberg esi�elee talousarviota vuodelle 2022. Tänä vuonna talousarvio on 

 budjetoitu sen mukaan, e�ä toiminta olisi normaalilla lailla. 

 -  Mia Pennanen kommentoi, e�ä pankkiasioissa ei olla ote�u huomioon esimerkiksi 

 Humanis�cumin omasta pankkikor�sta aiheutuvia kuluja. 

 -  Ma�as Myn�nen kysyy �lamaksuista. Jenni Lindberg vastaa, e�ä edellisten vuosien 

 koronapandemiarajoitusten takia �lamaksut ovat olleet pienempiä. Tilamaksut 

 nousevat sitä mukaa kun �loja voidaan käy�ää vapaammin. 

 -  Aino-Julia Juvonen ehdo�aa, e�ä kohta 8 pöydätään, koska talousarviossa on paljon 

 muoka�avaa. Vahviste�u. 

 -  Mia Pennanen ehdo�aa, e�ä nauhoihin budjetoidaan enemmän, koska ne ovat 

 lopussa. 

 -  Jäsenmaksun suuruudeksi ehdotetaan 0 euroa. Vahviste�u 

 9.  Käsitellään muut mahdollises� esille tulevat asiat 
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 Ma�as Myn�nen kysyy toiminnantarkastajista. Toiminnantarkastajat eivät ole 

 kokouksessa paikalla. Juho Kajava ja Jane Kärnä ovat toiminnantarkastajia. 

 10.  Päätetään kokous 

 Puheenjohtaja pää� kokouksen klo 18.35. 

 Pöytäkirjan vakuudeksi 

 ____________________________  ____________________________ 
 puheenjohtaja  sihteeri 
 Sampsa Granström  Agneta Trux 

 ____________________________  ____________________________ 
 pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 Alex Lyysaari  Eveliina Weidenbacher 


