Hybridi Turku ry
16.5.2020

Yhdistyksen hallituksen kokous

Aika:
Paikka:
Läsnä:

Pöytäkirja 14/2020

16.5. klo 16.00
Etäkokous Zoomissa
Maria Nieminen
Mikko Jaskari
Rio Koskelo
Rita Ojaniemi, saapui kohdassa 14
Veera Pajunen
Julia Pyysalo
Fanni Suomi
Ira Tulla
Aura Tuohisto-Kokko
Aleksi Varho

1 § Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.02.
2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksyttiin esityslista.
4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hyväksyttiin pöytäkirja 13/2020.
5 § Ilmoitusasiat
- Koronarajoituksia puretaan ja yliopisto on julkaissut palautumissuunnitelman.
- Mikko on Vaasassa ja siellä satoi rakeita.
6 § Posti
- Ei postia.
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7 § Talous
- Ei asiaa.
8 § Hallinnolliset asiat
- “Kesälomalle” siirtyminen
- Kokoustetaan toukokuun loppuun asti normaalisti.
- Kesä- ja heinäkuussa järjestetään kokoukset kerran kuussa.
- Elokuussa palataan normaaliin kokousrytmiin.
9 § Järjestöjen kuulumiset
- Vektori ry on virallisesti purettu.
- Pulterit järjestää etäkevätkokouksen kesäkuussa.
- Järjestöt ovat ottaneet tuutorikuvia.
10 § Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat
- Mahdollisesti tapaaminen ennen kesäkuun loppua TYYn, Hybridin, Teekkarikomission,
Asteriskin, Digitin, Nucleuksen ja TYKin kanssa
- Keskiviikkona 20.5. yliopiston hallituksen kokouksessa päätetään lopullinen tiedekuntien
välinen laitosjako sekä yksiköiden nimet.
11 § Menneet tapahtumat
- Budjetoitiin takautuvasti 30 € Hybridin vappuboolituksen booliaineksiin.
12 § Tulevat tapahtumat
- 2.7. Haalarikellunta Uittamolla ja Kesäyöyliopisto Vegasissa
- Tilannetta seuraten siirretään tarvittaessa elokuulle
- 6.8. Kesäpiknik Vartiovuorenmäellä ja Kesäyöyliopisto Vegasissa
- 2.9. Syysstartti Lygasissa ja rastikierros etkoina
- Aloitetaan haalarimerkkien teko.
- Kutsutaan TEK ja Loimu ja tehdään rastinpitäjille whatsapp ryhmä
- 22.10. järjestetään alustavasti sitsit Q-talolla
- 12.11. Työelämämessut
- 25.11. joulujuhlat Indexin ja Humanitaan kanssa
- 17.12. Mahdollinen vuodenpäättäjäistapahtuma TYYn saunalla
- Varataan TYYn sauna.
- Kotimaan ekskursio
- 27 vastausta on tullut kyselyyn tähän mennessä.
- Hybridin vuosijuhlasitsit
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13 § Kansainvälisyysasiat
- TYYn Kv-oppaan tiedot ovat ajan tasalla Hybridin osalta.
- Kv-tuutorien ottamista mukaan muiden tuutorien toimintaan edistetään.
14 § Piltti- ja tuutoriasiat
- 25.8. Hybridin esittäytyminen orientaatioviikolla
- 13.30-14.30 varattu aika kahdelle esittäytymiselle.
- 13.-14.8. järjestetään tuutorikoulutuksen toinen osa
- VOOn tilanne ja pilttikassien sisältö
- VOOn sisältö on lähes valmis.
- TEK, Loimu, Heidi’s Bierbar ja lygas ovat ainakin mukana VOOn sponsoroinnissa.
- Sponsorien logot kerätään kesäkuun loppuun mennessä.
- Pilttikassien sisältö
- TEKin ja Loimun esitteet (Fanni)
- Föli ja SYL esitteet (Maria)
- Kassit Unicalta (Aleksi)
- TYYn kalenteri ja Uuden opiskelijan opas (Rita)
- Hese-kupongit ja After Lecture-esite (Maria)
- Proffan kellarin kupongit (Rio)
- Mahdollisesti SyysStartin alennuslippu
- HybridiSpeksin esite (speksi hoitaa)
- Mahdollisesti lottokupongit(Veera)
- Tikkarit (Fanni)
- Jätelajitteluohje (Julia)
- Kortsut (Rio)
- CampusSport (Rita)
- Turun kartta (Aleksi)
- Budjetoidaan 100 € pilttikassien sisältöä varten.
15 § Työelämä- ja ulkoasiat
- 12.11. Työelämämessut
- Yrityksiä haetaan esiintyjiksi.
- Fanni on tehnyt alustavan aikataulutuksen päivästä.
16 § Muut esille tulevat asiat
- Hallituskuvia kaivataan nettisivuille.
- Eero Suvanto on kiinnostunut Hybridin nettisivujen uudistamisesta.
17 § Seuraava kokous
- Seuraava kokous pidetään alustavasti lauantaina 23.5. klo 14.
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18 § Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_______________________________
Maria Nieminen
Puheenjohtaja

______________________________
Aura Tuohisto-Kokko
Sihteeri
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