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Yhdistyksen vuosikokous kevät 2023

Läsnä:

Agneta Trux

Markus Filppula, Siula ry

Daniel Dekker, Fibula ry

Venla Virtanen

Jonna Rättyä

Fanny Marttila

Pihla Paloheimo

Alex Lyysaari, Sub ry

Iida Huitula

Daniel Sundqvist, Symposion ry

Anni Rossi, Karavaani ry

Zoomissa:

Tuomas Korpimies, Kronos ry

Siiri Virta (poistui 19.18)

Jenni Lindberg (poistui 19.20)

Chiara Albanese

Noa Ukkola, Mythos ry ja Konteksti ry (liittyi 18.10)

Iida Niva-Vesala, Putkinotko ry (liittyi 18.17)

Lovisa Hirvonen, toiminnantarkastaja (poistui 19.11)

Timo Kalliokoski, toiminnantarkastaja (poistui 19.21)

1. Avataan kokous

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.07.
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2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä

kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markus Filppula.

Sihteeriksi valittiin Pihla Paloheimo.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Alex Lyysaari ja Venla Virtanen.

3. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi

Agneta Trux ehdottaa lisäystä esityslistaan kohdaksi 9: Uuden Humanisticumin

jäsenjärjestön Helsingin Yliopiston Sukupuolentutkijat ry (Vastakarvan)

hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Esitetään toimintakertomus sekä tilit ja toiminnantarkastajien lausunto

Noa Ukkola liittyi 18.10.

Toiminnantarkastajat antavat lausuntonsa. He eivät puolla vastuuvapauden

myöntämistä.

Iida Niva-Vesala liittyi kokoukseen 18.17.

Vuoden 2022 läsnäoleva hallitus esitteli toimintakertomuksen.

Pihla Paloheimo esitteli tilit.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Alex Lyysaari pyytää puheenvuoron, ja ehdottaa, ettei vastuuvapautta myönnetä

vielä. Anni Rossi pyytää puheenvuoron ja kertoo olevansa samaa mieltä kuin Alex

Lyysaari.

Daniel Dekker pyytää puheenvuoron, ja kommentoi, ettei vastuuvapautta pitäisi

myöntää jos toiminnantarkastajatkaan eivät sitä puolla.

Alex Lyysaari ottaa puheenvuoron, ja ehdottaa, että edellisvuoden hallitus ja

nykyinen hallitus tekevät yhdessä selvityksen viime vuoden tapahtumista.

Siiri Virta pyytää puheenvuoron, ja kommentoi vastuuvapauden myöntämisen olevan

hankala myöntää, sillä viime vuoden toiminta ei ollut tarpeeksi läpinäkyvää.

Lovisa Hirvonen pyytää puheenvuoron, ja kommentoi asiaa toiminnantarkastajan

näkökulmasta. Anni Rossi kommentoi, että selvitys olisi hyvä tehdä, jotta toimintaa
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voisi parantaa.

Lovisa Hirvonen ei puolla tilinpäätöksen vahvistamista.

Vuoden 2022 hallitukselle ja muille tilivelvolliselle ei myönnetty vastuuvapautta.

Tilinpäätöstä ei vahvisteta, koska on liikaa epäselvyyksiä.

Valtteri Iivarinen poistui hetkeksi 19.09.

7. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma

- Toimintasuunnitelman esittely alkoi Agneta Truxin puheenvuorolla. Hallituksessa tällä

hetkellä 11 jäsentä ja kolme virkailijaa. Tällä hetkellä jäsenjärjestöjä on 37. Vuoden

teemat ovat läpinäkyvyys ja sisäisten toimien kehittäminen. Alex Lyysaari kommentoi

lyhyesti Agneta Truxin esitystä.

- Lovisa Hirvonen poistui kokouksesta 19.11.

- Pihla Paloheimo esittelee talousosuuden. Aiempaan tapaan Humanisticumilla on

sekä oma tili että klusteritili. Tänä vuonna pyritään jatkamaan tervettä taloutta.

Tavoitteena on vaihtaa pankkia.

- Markus Filppula esittelee tilasektoria. Klusterikoulutukset ovat pyörineet

alkuvuodesta etänä. Tilakonklaavin kokous pidetään ensi kuun alussa, jossa

päätetään tiloihin liittyvistä asioista esim. siivousvuoroista. Ensi syksyn

orientaatioviikon varauksille tehdään oma varauskierroksensa, jotta kaikki

jäsenjärjestöt pääsevät järjestämään fukseilleen mielekästä toimintaa.

- Siiri Virta poistui kokouksesta 19.18.

- Agneta Trux esittelee tapahtumasektoria tapahtumavastaavan puolesta.

Hissiremontin  valmistuttua klusterista tulee esteettömämpi. Laskiaistapahtuma

järjestetään laskiaistiistaina (21.2.). Tapahtumasektori suunnittelee sitsaamista ja

muita tapahtumia. Syksyn tapahtumat eivät ole vielä selvinneet, mutta vuosijuhlat

pyritään järjestämään.

- Jenni Lindberg poistui kokouksesta 19.20. Timo Kalliokoski poistui kokouksesta 19.21.

- Venla Virtanen esittelee kulttuurisektoria. Tänä vuonna on erikseen

kulttuurivastaava, joten voimme odottaa enemmän kulttuuritapahtumia.

Humanistispeksiin on yhteislähtö ja sille on myös luotu oma tapahtumasivunsa

Facebookiin. Syksyllä myös pyritään järjestämään yhteislähtö Rakkautta ja anarkiaa
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elokuvafestivaalille. Kuukauden kulttuurivinkit-kampanjaa jatketaan tänä vuonna.

Syksyllä järjestetään suurin kulttuuritapahtuma eli Humanistien kulttuuriapprot.

- Agneta Trux esitteli opintosektoria opintovastaavien puolesta. Viime vuoden tapaan

pyritään tapaamaan dekanaattia neljä kertaa vuodessa. Dekanaatti on jo kerran

tavattu tämän vuoden puolella. Eri opintosektorilla toimiviin henkilöihin pyritään

ylläpitämään yhteys. Iida Huitula esittelee Huomisen humanisti -kampanjaa

tarkemmin. Huomisen humanisti -kampanja (opintotyöryhmän projekti) jatkaa

edunvalvontaa ja aktiivista kampanjointia.

- Agneta Trux esittelee viestintäsektoria viestintävastaavan puolesta. Viestinnässä

panostetaan kolmikielisyyteen. Kolme käytössä olevaa viestintäkanavaa ovat

sähköposti, Facebook ja Instagram. Kaikki tapahtumakutsut tulevat Facebookiin.

Instagramiin halutaan luoda mahdollisimman paljon postauksia. Viestintä tulee

varmasti painottumaan paljon Instagramiin, sillä se tavoittaa ihmiset laajemmin.

Tavoitteena on lähettää uutiskirjeitä, jotta kaikki pysyvät ajan tasalla.

- Alex Lyysaari esittelee työelämäsektoria. Tänä vuonna aiotaan järjestää esimerkiksi

EU-urainfotapahtuma. Työelämäsektori tulee järjestämään ekskursioita erilaisiin

mahdollisiin työpaikkoihin. Alumnipaneeli suunnitellaan pidettävän.

- Venla Virta esittelee yhdenvertaisuussektoria. Uuden ylioppilastalon suurimpia

ongelmia on esteettömyys, joka nyt hissiremontin vuoksi on esteettömämpi. Aiotaan

uudistaa turvallisen tilan periaatteita yhdessä jäsenjärjestöjen

yhdenvertaisuusvastaavien kanssa. Toinen tavoite on tehdä esteellisyys tietojen

laatiminen. Suunnitellaan koulutusta siitä, miten häirintätilanteessa toimitaan.

Aiotaan jatkaa yhdenvertaisuuslomakkeen jakamista, joka uusitaan, koska halutaan

ylläpitää ilmapiiriä, että voi matalalla kynnyksellä tulla kertomaan onko tapahtumissa

ollut esimerkiksi häirintätilanteita tai muuta vastaavaa.

- Agneta Trux esittelee alumnitoiminnan. Tähän pestiin ei ole nimitetty erillistä

vastaavaa. Toimintaa halutaan kuitenkin jatkaa esimerkiksi tapahtumien merkeissä.

Ritarikunta jakaa mitaleja, jotka jaetaan perinteisesti Humanisticumin vuosijuhlassa.

- Agneta Trux esittelee suhteita. Niitä pyritään ylläpitämään.

- Noa Ukkola poistui hetkeksi 19.35 huonon nettiyhteyden vuoksi.
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- Agneta Trux esittelee fuksi- ja tuutoritoimintaa. Fuksi- ja tuutoritoimintaa halutaan

ylläpitää.

- Agneta Trux esittelee kansainvälisyyssektoria. Jatketaan toimintaa Orbis ry:n kanssa.

Yritetään kommunikoida myös englanniksi, jotta kansainväliset opiskelijat voivat myös

osallistua Humanisticumin tapahtumiin.

- Valtteri Iivarinen esittelee ympäristösektoria. Ollaan ympäristöystäystävällisiä ja

toimitaan kestävästi. Kierrättämisestä tullaan ohjeistamaan Klusterilla. Tapahtumissa

aiotaan järjestää kasvis- tai vegaaniruokaa. Ympäristötapahtumiin aiotaan osallistua.

Vuosijuhlilla aiotaan antaa aineettomia lahjoja. Tarkoitus on innostaa jäsenjärjestöjä

esim. kierrättämään ja huomioimaan ympäristöasiat.

8. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus

- Pihla Paloheimo esittelee talousarviota vuodelle 2023. Tänä vuonna talousarvio on

budjetoitu sen mukaan, että toiminta olisi normaalilla lailla ja ylijäämää eikä

alijäämää juurikaan syntyisi.

- Talousarvio hyväksytään.

- Jäsenmaksun suuruudeksi ehdotetaan 0 euroa. Yhdistys hyväksyy ehdotuksen.

9. Uuden Humanisticumin jäsenjärjestön Helsingin Yliopiston Sukupuolentutkijat ry:n

(Vastakarva) hyväksyminen

Helsingin Yliopiston Sukupuolentutkijat ry:n liittymistä Humanisticum ry:n

jäsenjärjestöksi yksimielisesti kannatetaan.

10. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Pihla Paloheimo kysyy toiminnantarkastajista.

11. Päätetään kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.55.
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Pöytäkirjan vakuudeksi

____________________________ ____________________________

puheenjohtaja sihteeri

Markus Filppula Pihla Paloheimo

____________________________ ____________________________

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Alex Lyysaari Venla Virtanen


