Hybridi Turku ry
21.8.2019

Yhdistyksen hallituksen kokous

Pöytäkirja 21/2019

Aika:

21.8.2019 klo 17.00

Paikka:

Hybridin toimisto

Läsnä:

Jani Paasivirta
Sampo Ahlholm
Anniina Jokela
Niko Kumpulainen
Sanna Launiainen
Antti Pekkanen
Saara Pellinen, saapui kohdassa 5, etäyhteys
Peetu Seilonen
Petro Silenius
Sami Spets
Fanni Suomi

1. Kokouksen avaus
– Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.06.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
– Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
– Hyväksyttiin pöytäkirjat 18/2019 ja 19/2019.
4. Esityslistan hyväksyminen
– Hyväksyttiin esityslista.
5. Ilmoitusasiat
– Jani toi meille karkkia Kreikasta.
6. Posti
– SPR:n nälkäpäiväkeräyksen mainos.
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7. Hallinnolliset asiat
– Opiskelijajäsenet tiedekunnan koulutuksen kehittämistyöryhmään
– Antti ja Sami jääväsivät itsensä ja poistuivat paikalta kohdan ajaksi.
– Kohdan aikana sihteerinä toimi Anniina.
– Hakemuksia tuli seitsemän.
– Asiasta keskusteltiin.
– Päätettiin esittää varsinaisiksi jäseniksi Antti Pekkasta ja Sami Spetsiä ja varajäseniksi Maria
Niemistä ja Annina Ruokosta.
8. Jäsenjärjestöjen kuulumiset
– Esittäytyminen uusille opiskelijoille
– IVA haluaa Hybridin kastajaisiinsa pitämään rastia.
– Synapsilla on pilttisauna 2.9. klo 18.
– Jani pääsee, kysytään myös Sampoa.
– Deltalla on pilttisuunnistus 28.8. klo 16.
– Jani ja Antti menevät.
– Muilta järjestöiltä ei ole tullut vielä vastausta.
9. Sosiaali- ja koulutuspoliittiset asiat
– Yliopistoyhteisön avoin kuulemistilaisuus 2.9.
– Selvitetään, pääseekö Sampo paikalle.
– HybridiSpeksi kutsuu meidän myöhemmin puhumaan jäsenyysasiasta.
– Syksyn tapahtumia pitäisi alkaa miettimään mahdollisimman nopeasti.
– Päätettiin järjestää edunvalvontailta 7.10., Anniina varaa TYYn saunan.
10. Menneet tapahtumat
– Ei asiaa.
11. Tulevat tapahtumat
− Puheenvuoro johdantopäivillä 27.8. klo 13.30
– Jani, Sanna, Petro ja Antti pääsevät paikalle.
– Driveltä löytyy vanha PowerPoint-esitys.
− TYYn Welcome Fair 30.8.
– Jani pääsee paikalle.
– Päätettiin budjetoida 10 € karkkiin.
– TYYn Avajaiskarnevaalit 3.9. klo 12–14.
– Anniina ja Jani pääsevät paikalle.
– Syystartti 4.9.
– Järjestöiltä on kerätty rastikierroksen vastuuhenkilöitä WhatsApp-ryhmään.
– Loimu ja TEK voisivat pitää taas yhteisen rastin, ettei rasteja ole liikaa.
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– Anniina ja Laura Forsman pitävät vujuteemaisen rastin meille.
– Ennakkolipunmyynnin päivät ja ajat pitäisi päättää.
– Ennen Piltti- ja fuksi-iltamia voisi pitää sitsit perinteisen rastikierroksen tilalla.
– Q-talo olisi vapaana.
12. Kansainvälisyysasiat
– Kv-vastaavat kokoustavat ensi viikolla ja miettivät esimerkiksi kv-piknikin järjestämistä.
13. Tiedotus
– Ei asiaa.
14. Piltti- ja tuutoriasiat
– Pilttikassien kokoaminen
– Vielä on tulossa tavaraa TEKiltä, Tieriltä, HybridiSpeksiltä, After Lecturelta ja
Hybridiaanilta.
– Tavaroiden pitäisi tulla viimeistään ensi viikon alussa.
– Myös VOO tulee alkuviikosta.
– Kootaan pilttikasseja jo tämän viikon torstaina, perjantaina ja sunnuntaina.
– Myöhemmin tulevat tavarat lisätään pilttikasseihin samalla kuin jäsenjärjestöt hakevat niitä.
15. Excursio
– Hostellilta ei ole tullut vielä rahoja takaisin, selvitetään asiaa.
– Kerätään osallistumismaksut tänä vuonna jo ennen excursiota.
16. Työelämätapahtumat ja ulkoasiat
– Ei asiaa.
17. Liikunta ja kulttuuri
– Ei asiaa.
18. Vuosijuhla
– Toimikuntaan on hakenut viisi, joista neljä on meidän hallituksestamme.
– Anniina ja Laura Forsman ovat suunnitelleet jo esimerkiksi ilmoittautumisen aikataulun ja
sponssisummat.
– Seremoniamestari ja juhlapuhuja pitäisi päättää, joitakin ideoita on jo.
– Kåren ja TYYn sauna on varattu, Mercatori olisi kiva cocktail-tilaisuuteen.
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19. Vaihtoehtoinen opinto-opas
– VOO on nyt painossa ja on valmis alkuviikosta.
– Olisi kiva keksiä jotain kiitosta ahkerille toimihenkilöillemme, jotka taittaessa joutuivat
etsimään puuttuvia tekstejä ja korjaamaan virheitä ja vanhoja kuvia.
– Päätettiin budjetoida taittajien kiitoslahjaan 10 €.
20. Talous
– Hyväksyttiin 22,32 € lasku nettisivuista.
– Maksamattomat vappusitsit pitää karhuta.
21. Muut esille tulevat asiat
– Anniina tekee listauksen jäsenjärjestöjen lainatavaroista.
22. Seuraava kokous
– Päätetään seuraava kokous Doodlella ensi viikolle.
23. Kokouksen päättäminen
– Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.38.

_______________________________
Jani Paasivirta
Puheenjohtaja

______________________________
Antti Pekkanen
Sihteeri
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