Hybridi Turku ry
31.1.2019

Yhdistyksen hallituksen kokous

Pöytäkirja 4/2019

Aika:

31.1.2019 klo 14.00

Paikka:

Hybridin toimisto

Läsnä:

Jani Paasivirta
Sampo Ahlholm
Anniina Jokela, poistui kohdassa 12
Niko Kumpulainen, saapui kohdassa 8
Sanna Launiainen, poistui kohdassa 9
Antti Pekkanen
Saara Pellinen
Peetu Seilonen, saapui kohdassa 4
Petro Silenius
Sami Spets
Fanni Suomi

Hallituksen ulkopuolelta:
Paavo Palanterä
1. Kokouksen avaus
–

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.05.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
–
–

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnettiin puheoikeus Paavolle.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
–

Hyväksyttiin pöytäkirjat 2/2019 ja 3/2019.

4. Esityslistan hyväksyminen
–

Hyväksyttiin esityslista.

5. Ilmoitusasiat
–

Peetu on hyvinvoiva ja hänellä on huomenna synttärit.
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6. Posti
–
–

TYYn uusi järjestöuutiskirje
Kutsu TYYn tiedekunta- ja tieteenalajärjestöjen tapaamiseen

7. Hallinnolliset asiat
–

Ei asiaa.

8. Jäsenjärjestöjen kuulumiset
–

Jäsenjärjestöillä ei ole erityisiä kuulumisia.

9. Sosiaali- ja koulutuspoliittiset asiat
–

–

–

Hallopedkoordinaattori Paavo Palanterän tervehdys
– Tiedekunnan johtoryhmän kokous
– Tiedekunnan talous on tiukalla.
– Helmikuun aikana saadaan lopulliset laskelmat viime vuoden taloudesta
– Tuorlan tilat koetaan ylihinnoitelluiksi ja niistä luopumista ollaan ehdotettu.
– Valmistuneiden määrä
– Luonnontieteiden tutkintojen määrä oli lähellä tavoitetta.
– Tekniikan tutkintojen määrä oli jopa yli tavoitteen.
– Tutkintouudistukset ovat saattaneet aktivoida opiskelijoita.
– Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta on tällä hetkellä suurin.
– Tiedekunnassa on käsitys, että uusi rehtori saapuisi vapun aikoihin ja kiireisestä
aikataulusta ollaan huolissaan.
– Rehtorin pitää ensimmäiseksi päättää miten vararehtorit valitaan, jonka jälkeen
valitaan dekaanit ja lopuksi laitosjohtajat.
– Uusien laitosjohtajien pitäisi aloittaa tehtävänsä jo elokuussa.
– Paavo hoitaa hallopedkoordinaattorin tehtävää yhdessä varahallopedkoordinaattori Lauri
Heinosen kanssa.
– Paavo käy Asteriskin, Hybridin, Nucleuksen ja Pultereiden kokouksissa.
– Lauri käy Deltan, Digitin, Synapsin ja TYK ry:n kokouksissa.
Hybridiaanin Paavo Palanterän tervehdys
– Eilen oli edustajiston vuoden ensimmäinen kokous.
– TYYn hallitus toi toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman edustajistolle tiedoksi.
– Turun kaupungin edustaja oli puhumassa Tunnin juna -hankkeesta.
– Hybridiaani on tehnyt Instagram-tilin.
– Syksyn edustajistovaaleja varten voisi aktivoitua jo keväällä.
Edunvalvontailta
– Ensimmäinen edunvalvontailta voitaisiin järjestää maaliskuussa joku maanantai tai tiistai.
– Puhujiksi voitaisiin pyytää esimerkiksi TYYn koulutuspoliittista asiantuntijaa ja Paavoa.
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10. Menneet tapahtumat
–

Tutustumisilta AAlyn hallituksen kanssa 29.1.
– Tehtiin AAlylle ja Hybridille yhteinen WhatsApp-ryhmä, jonka avulla voimme esimerkiksi
sopia toimiston käyttämisestä.
– Mietittiin, että voisimme ehkä järjestää syksyllä yhteisbileet.

11. Tulevat tapahtumat
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

SoKo-ilta 31.1. klo 17
Tapahtumavastaavien tapaaminen 31.1. klo 19
Tiedotusvastaavien tapaaminen 6.2. klo 16
TYYn taloudenhoitajien koulutus 6.2.
Indexin YYA-ilta 11.2. klo 19
TYYn puheenjohtajien neuvosto 19.2.
Hallitussitsit 21.2.
– Ilmoittautuneita on tällä hetkellä 53.
TYYn tiedekunta- ja tieteenalajärjestöjen tapaaminen 26.2. klo 17
TYYn ja Viking Linen järjestöristeily 28.2.
– Päätetään kaksi lähtijää myöhemmin.
Kevään bileet
– Keskustellaan tiedesynttäribileistä jäsenjärjestöjen tapahtumavastaavien kanssa tänään.
Vappusitsit
– Selvitetään, että onko mitään tiloja vapaana vielä 17.4.
SyysStarttiin täytyy keksiä korvaava tila Börssille.

12. Kansainvälisyysasiat
–

Sami keskusteli viime vuoden kv-vastaava Enni Mannilan kanssa.
– Ennin mielestä kansainvälisyysjaosto voisi tehdä samoja asioita kuin viime vuonna tehtiin.
– Viime vuonna on esimerkiksi koottu lista jäsenjärjestöjen kv-opiskelijoille sopivista
vapputapahtumista ja järjestetty piknik ja pikkujoulut.
– Kansainvälisyysjaoston ensimmäinen tapaaminen pidetään helmikuun loppupuolella.

13. Tiedotus
–

Ei asiaa.

14. Excursio
–

Ei asiaa.

15. Työelämätapahtumat ja ulkoasiat
–

Ei asiaa.
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16. Liikunta ja kulttuuri
–

Ensimmäiseksi liikuntatapahtumaksi on suunniteltu värikuulasotaa.

17. Vuosijuhla
–

Ei asiaa.

18. Vaihtoehtoinen opinto-opas
–

Valittiin VOO-toimihenkilöiksi Emilia Kortelainen ja Ira Tulla.

19. Talous
–
–

Jani menee ensi viikon torstaina pankkiin päivittämään tilinkäyttöoikeudet.
Saara menee lähiaikoina viemään viime vuoden tapahtumista kertynyttä käteistä pankkiin.

20. Muut esille tulevat asiat
–

Ei asiaa.

21. Seuraava kokous
–

Pidetään seuraava kokous keskiviikkona 6.2. klo 14 Hybridin toimistolla.

22. Kokouksen päättäminen
–

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_______________________________
Jani Paasivirta
Puheenjohtaja

______________________________
Antti Pekkanen
Sihteeri
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