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Läsnä:
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1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:19.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 2/2021 pöytäkirja.

5. Ilmoitusasiat ja posti

a. Ilmoitusasiat: Ei ilmoitusasiaa

b. Posti: Avoimet Ovet -kutsu vastaanotettu

6. Sektorikuulumiset

a. Puheenjohtajisto:

- HYY:n puheenjohtajaseminaari oli 27.1. Seminaari sujui hyvin, ja sieltä saatiin hyviä vinkkejä

muun muassa hallituksen ja toimijoiden ryhmäytymiseen liittyen.

- Humanisticumin puheenjohtajaseminaari oli 2.2, ja se meni hyvin. Seminaarissa vaihdettiin
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kuulumisia ja puhuttiin tulevista tapahtumista, tiedusteltiin jäsenien toiveita tulevalle

vuodelle, tiedotettiin tiedekunnan ja ylioppilaskunnan ajankohtaisista asioista,

Humanisticumin hyvinvointikyselystä sekä järjestötoimijoiden jaksamiseen liittyvistä

ongelmista. Seuraava seminaari on sovittu pidettäväksi huhtikuussa.

- Tilinpäätösiltama oli 28.1. Tilaisuus oli onnistunut ja sai kiitosta, ja siinä käytetyt diat

löytyvät Facebook-tapahtuman yhteydestä.

- Humanisticumin toimijoiden viikottaiset puuhaushetket aloitetaan ensiviikosta lähtien.

Luvassa on järjestötoimintaan liittyvien tehtävien tekemistä yhdessä sekä vapaata

hengailua. Ehdotettiin, että puuhaushetkille sovittaisiin tietty viikonpäivä etukäteen ja

tarkemmasta kellonajasta päätettäisiin aina kullakin viikolla erikseen yhdessä.

- Keskusteltiin lyhyesti kokouskäytänteistä. Ehdotettiin, että jatkossa ennen kokouksen alkua

voitaisiin aloittaa jollakin kevyemmällä, kuten Youtube-videolla tai Kahoot-visalla. Sovittiin

myös, että ne, jotka eivät ole pääsemässä mukaan kokoukseen, käyvät kuulumisien

kirjaamisen esityslistaan lisäksi kirjoittamassa mahdollisesta estymisestään aina Teamsin

tiimit-alueen kokouskutsuun.

- Vuosikokous on tulossa 18.2. klo 18. Kutsut on lähetetty jäsenille sääntöjen mukaisesti

kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsu on lähtenyt myös muille opiskelijoille sekä kokouksesta

on tehty Facebook-tapahtuma. Paikaksi on määritelty puheenjohtajan kotiosoite, mutta

kaikkien suositellaan osallistuvan kokoukseen etänä. Kokoukseen osallistujien tulee

ilmoittautua kokoukseen erillisen lomakkeen kautta. Myös Humanisticumin hallituksen

jäsenten tulee ilmoittautua kokoukseen tällä lomakkeella. Kukin esittelee kokouksessa

oman sektorinsa osuuden toimintasuunnitelmasta.

- Orbikseen on oltu yhteyksissä, ja järjestö on liitetty sähköpostilistoille. Orbis nosti esiin

huolen englanninkielisistä tapahtumista ja viestinnästä.

- Päätettiin avata käännösvirkailijan haku käännöstöiden, erityisesti ruotsin kielisen

viestinnän, helpottamiseksi ja kolmikielisen viestinnän tehostamiseksi ja laajentamiseksi.

Englanninkielisen viestinnän suhteen hallituslaisilla ei ole ongelmia ja sen lisääminen

Orbiksen ja muiden kansainvälisten opiskelijoiden huomioon ottamiseksi onnistuu, mutta

yhdenvertaisuuden takaamiseksi tulee tällöin myös ruotsinkieliseen viestintään panostaa.

Laura avustaa ruotsin käännöksissä, kunnes virkailija löydetään.

- Tervehdys TYT:n vuosijuhlille on lähetetty, ja lahja on ostettu (15€ WWF:n kautta

saimaannorpille).
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- Pohdittiin Humanisticumin toimijoiden yhteisiä hengausiltamia. Ehdotettiin

etälaskiaisriehaa ja leffailtoja.

- Suunnitelmissa on järjestökysely, joka olisi mahdollisesti valmis ensi viikolla lähetettäväksi.

- HYY:n virityspäivä on tulossa 16.2..

- Patentti- ja rekisterihallitukselle on toimitettava nimenkirjoitusoikeudellisten tiedot.

Hakemus tehdään piakkoin.

- Nettisivuille tarvitaan kuvat niiltä hallituksen jäseniltä, jotka eivät ole vielä kuvaa

lähettäneet. Muistutettiin myös hallituksen ja toimijoiden yhteystietolomakkeen

täyttämisestä.

b. Talous:

- Tilien saldot: Klusteri: 1522,60€. Oma tili: 3579,84€

- Käytiin kulukorvauskäytännöt läpi. Ohjeet löytyvät myös Drivestä.

- Tilinpäätös on lähetetty eteenpäin, ja nyt odotellaan vastausta.

- Kaikki haalarimerkkirallin kautta meiltä haalarimerkit ostaneet, yhtä lukuunottamatta, ovat

maksaneet haalarimerkkinsä.

- Humanisticumin talousasioita tullaan käsittelemään hallituksen kokouksissa jatkossa

tarkemmin neljännesvuosittain.

c. Opinto:

- Dekanaatin tapaaminen on tulossa maanantaina 8.2 klo 15-16. Keskusteltiin asioista, jotka

olisi hyvä ottaa puheeksi tapaamisessa. Esiin nousivat muun muassa saksan kielen

oppiaineen heikko tilanne, henkilöstöresurssien puute tiedekunnassa, hyvinvointikyselyn

tulokset sekä se, että viestintää tiedekunnan asioista opiskelijoille on tehostettava ja

selkiytettävä. Sovittiin, että lisää ideoita voidaan listata myöhemmin docsiin.

- Keskusteltiin hyvinvointikyselyn tulosten julkistamisesta opiskelijoille kanavillamme

esimerkiksi graafien muodossa.

- Opintotoimikunnan kokous on tulossa helmikuun aikana.

d. Tilat:

- Sovittiin, että uusille käyttäjille suunnatut klusterikoulutukset järjestetään etukäteen

kuvatun videon kanssa Zoomissa, jotta kysymysten esittäminen olisi mahdollista. Vanhojen

käyttäjien koulutukset tulevat olemaan pelkän videon muodossa. Julia ja Sofia ovat

menossa klusterille kuvaamaan videota, HYY:ltä saatu lupa. Pohdintaan jäi, miten
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koulutukset toteutaan eri kielillä.

- Tilakonklaavin kokous on tulossa helmikuun aikana.

- Suurin osa järjestöistä on lähettänyt kulkulupahakemuksensa.

e. Tapahtumat/kulttuuri:

- Haalarimerkkiralli päättyi hiljattain ja sujui hyvin. Tilauksia saatiin yhteensä 14. Järjestöjä

tapahtumaan osallistui 9.

- Etälaskiainen tulee 12.-16.2. ja sille on luotu Facebook-tapahtuma. Haalarimerkit on tilattu,

ja appropassi toimii Google Formsin kautta. Laskiaistiistaina 16.2 järjestetään tapahtuman

päätösiltama Zoomissa klo 19 eteenpäin.

- Ideoidaan uusia tapahtumia seuraavassa hallituksen kokouksessa.

f. Tuutori/fuksi:

- Tuutorihaku on auki 12.2 saakka. Hakua mainostetaan sosiaalisessa mediassa, ja

tiedekuntaan ollaan yhteyksissä viimeistään hakuajan päätyttyä, jotta mainontaa osattaisiin

kohdetaa erityisesti niihin oppiaineisiin, joihin on ollut vähiten tuutorihakijoita.

g. Kv:

- HYY kielsi yhteistyön opiskelijatapahtumia järjestäneen kansainvälisen järjestön/yrityksen

kanssa, sillä koronavirus on levinnyt tapahtumissa voimakkaasti. Humanisticum ei ole

tehnyt yhteistyötä järjestön kanssa.

h. Työelämä:

- 17.2 klo 18 järjestetään työelämäpaneeli, jossa on mukana viisi humanistialumnia

kertomassa urapolustaan. Myöhemmin on tulossa ainakin kaksi muuta

työelämätapahtumaa. Toisessa humanistiyrittäjä tulee kertomaan yrittäjyydestä ja yleisesti

urastaan, ja toinen tulee olemaan CV-/työnhakuklinikka humanistialumnin tuella.

- Työelämäkysely on lähetetty eteenpäin. Vastausten perusteella opiskelijat kaipaavat tukea

yrittäjyyteen, tietoa tutkijan työstä sekä tukipalveluja heille, joiden työ- ja toimintakyky on

rajallinen. On myös toivottu vierailuja erilaisiin työpaikkoihin, kuten ministeriöihin, valtiolle

ja kirjakustantamoille.

i. Viestintä ja nettisivut:

- Hallituksen Instagram- ja sähköpostiesittelyt ovat menneet hyvin.

- Podcastin suunnittelu on lähtenyt sujuvasti käyntiin. Linkki nimiäänestykseen löytyy

Teamsista. Podcastin aloitus on suunniteltu maaliskuulle. Kulujen kattamiseksi yritetään

hakea HYY:n projektitukea.
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- Uudet tapahtumat ja edellisten kokousten pöytäkirjat on lisätty nettisivuille.

j. Yhdenvertaisuus:

- Yhdenvertaisuusvirkailijalta on pyydetty lyhyttä perehdytystä yhdenvertaisuusasioihin

liittyen jonkin tulevan kokouksen yhteydessä.

k. Ympäristö:

- Ympäristösuunnitelma (liite 1) lisätään nettisivuille, ja sitä mainostetaan mahdollisesti

esimerkiksi Instagramissa. Suunnitelma löytyy myös Drivestä.

l. Tietosuoja:

- Tietosuojalomakkeet (liite 2) on nyt päivitetty ja Elisabeth on infonnut toimijoita niiden

käyttöpolitiikasta. Humanisticum noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)

mukaisia ohjeita. Hallinnassamme on Pöytäkirjarekisteri, Sähköpostilistarekisteri,

Tapahtumarekisteri ja Toimijarekisteri. Yleisesti ajatellen tapahtumien ilmorekisterit tulisi

poistaa noin kahden viikon kuluttua tapahtumasta, ellei ongelmia ole ilmennyt. Myöskin

kaikilla henkilöillä, jotka ovat luovuttaneet tietojaan meille, on oikeus pyytää ne

korjattaviksi tai poistettaviksi. Tietosuojalomakkeet löytyvät drivestä ja ne päivitetään

nettisivuille.

7. Päätösasiat

a. Katri ja Sofia ovat nyt luopuneet postilaatikon avaimista ja ne löytyvät nyt Humanisticumin

kaapista. Yksi avain tulee olemaan Emmalla, yksi Julialla, ja loput avaimet pysyvät kaapissa.

b. Tilinkäyttöoikeudet myönnettiin Timolle (xxxxxx -xxxx) ja poistetaan myöhemmin Katrilta.

Katria voi vielä tarvita oikeuksien siirtämisessä, joten oikeuksien poistamisesta ei päätetty

vielä.

8. META

- Humanisticumin hupparien suunnittelu ei ole edennyt. Asiaa käsitellään myöhemmin

seuraavassa kokouksessa.

9. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:59.

____________________________ ____________________________
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puheenjohtaja sihteeri

Etunimi Sukunimi Etunimi Sukunimi


