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Yhdistyksen hallituksen kokous
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Mikko Jaskari
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Rita Ojaniemi
Veera Pajunen
Julia Pyysalo
Fanni Suomi
Ira Tulla
Aura Tuohisto-Kokko
Aleksi Varho

1 § Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.02.
2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksyttiin esityslista.
4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hyväksyttiin pöytäkirja 14/2020.
5 § Ilmoitusasiat
- Kesä on täällä!
- Koko hallitus on siivonnut.
- Fanni pääsi materiaalitekniikalle.
6 § Posti
- Sähköpostiin on tullut uusi kutsu TK:n 20. vuosijuhlille.
7 § Talous
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- Ei asiaa.
8 § Hallinnolliset asiat
- Ei asiaa.
9 § Järjestöjen kuulumiset
- HybridiSpeksillä on haku käynnissä tuotantotiimiin.
10 § Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat
- Luten nimi vaihtuu tammikuussa takaisin Matluksi.
- Laitosjako on selvillä (astuu 1.1.2021 alkaen voimaan).
- Teknillinen tiedekunta
- bioteknologian laitos (nyk. biokemian laitos)
- kone- ja materiaalitekniikan laitos
- tietotekniikan laitos (nyk. tulevaisuuden teknologioiden laitos)
- Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
- biodiversiteettiyksikkö
- biologian laitos
- fysiikan ja tähtitieteen laitos
- kemian laitos
- matematiikan ja tilastotieteen laitos
- maantieteen ja geologian laitos
- Teknillisen tiedekunnan kopoasioita aletaan pikkuhiljaa selvittämään.
- Lute yhteistyö jatkuu vuoden loppuun asti normaalisti, mutta valmistaudutaan
ajoissa tiedekuntien jakautumiseen.
11 § Menneet tapahtumat
- Puheenjohtajien teekerho 21.5. klo 16.
- Puhuttiin tiedekunnan jakautumisesta ja Hybridin asemasta.
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
- 22.10. järjestetään alustavasti sitsit Q-talolla
- Vaihtoehtona myös yhdistäminen piltti/fuksi tapahtumaksi.
- Piltti- ja fuksi-iltama
- Mietitään vielä päivämäärää ja konseptia.
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- 12.11. Työelämämessut
- 25.11. joulujuhlat Indexin ja Humanitaan kanssa
- 17.12. vuodenpäättäjäistapahtuma TYYn saunalla
- Kotimaan ekskursio
- Kysely on käynnissä kuun loppuun asti.
- Hybridin vuosijuhlasitsit
- Järjestöt näyttivät peukkua.
13 § Kansainvälisyysasiat
- Ei asiaa.
14 § Piltti- ja tuutoriasiat
- VOOn tilanne ja pilttikassien sisältö
- SYLin esitteet on tilattu.
- After Lecture ja Hese on hoidossa.
- VOO pyritään saamaan heinäkuun lopulla painoon.
15 § Työelämä- ja ulkoasiat
- Ei asiaa.
16 § Muut esille tulevat asiat
- Ei asiaa.
17 § Seuraava kokous
- Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.
18 § Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_______________________________
Maria Nieminen
Puheenjohtaja

______________________________
Aura Tuohisto-Kokko
Sihteeri
Sivu 3 (3)

