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Yhdistyksen hallituksen kokous

Aika:
Paikka:
Läsnä:

Pöytäkirja 18/2020

27.6. klo 18.00
Etäkokous Zoomissa
Maria Nieminen
Mikko Jaskari
Rio Koskelo
Rita Ojaniemi
Veera Pajunen
Julia Pyysalo
Fanni Suomi
Ira Tulla
Aura Tuohisto-Kokko
Aleksi Varho

1 § Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10.
2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksyttiin esityslista.
4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hyväksyttiin pöytäkirja 17/2020.
5 § Ilmoitusasiat
- Hallitus virkistäytyy tänään!
- Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan hakukohteiden aloituspaikkoja on lisätty.
- Koronarajoituksia on purettu.
- Mikko on valittu varajäseneksi yliopiston kollegioon sekä luonnontieteiden ja tekniikan
tiedekunnan johtokuntaan.
6 § Posti
- Ei postia.
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7 § Talous
- Ei asiaa.
8 § Hallinnolliset asiat
- Ei asiaa.
9 § Järjestöjen kuulumiset
- Nucleuksen tuutorit piti tänään kokouksen.
- HybridiSpeksillä on uusi hallitus.
- 21.8. Loimu järjestää tuutorisitsit.
10 § Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat
- Elokuussa ja syyskuussa järjestetään jäsenjärjestöille tapaamiset tiedekuntauudistukseen
liittyen.
- Syksyllä dekaanitapaaminen TYYn edustajien ja halloped-koordinaattoreiden kanssa.
11 § Menneet tapahtumat
- Ei asiaa.
12 § Tulevat tapahtumat
- 6.8. Haalarikellunta Uittamolla ja Kesäyöyliopisto Vegasissa
- Tehdään Facebook-tapahtuma ensi viikolla.
- 14.8. Kesäpiknik Vartiovuorenmäellä
- Tehdään Facebook-tapahtuma.
- Kannustetaan ihmisiä ottamaan omat viltit ja eväät mukaan.
- Jonkinlaista aktiviteettia voidaan myös keksiä esim. beerpong.
- 2.9. Syysstartti Lygasissa ja rastikierros etkoina
- Elokuussa tehdään oma WhatsApp-ryhmä rastinpitäjille.
- Pyritään hyvään ja selkeään organisointiin ja otetaan myös koronatilanne huomioon.
- Tilataan haalarimerkit ensi kuun puolella.
- Varataan Educariumin kenttä.
- Pidetään ennakkolipunmyyntejä yliopistolla, sovitaan aika ja paikat myöhemmin.
- 8.9. Kevätkokous
- 7.10. Piltti- ja fuksi-iltama
- Selvitetään järjestämispaikkaa, vaihtoehtoina mm. Dynamo ja Pocket Bar.
- Valitaan alustavaksi ajankohdaksi keskiviikko 7.10.
- 15.-16.10. Kotimaan ekskursio
- Valitaan alustavaksi kohteeksi Vaasa.
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- 22.10. sitsit Q-talolla
- 12.11. Työelämämessut
- 25.11. joulujuhlat Indexin ja Humanitaan kanssa Q-talolla
- 12.12. Hybridin vuosijuhlasitsit
- 17.12. vuodenpäättäjäistapahtuma TYYn saunalla
13 § Kansainvälisyysasiat
- Welcome Fair on peruttu järjestöjen osalta.
14 § Piltti- ja tuutoriasiat
- VOOn taittaminen
- Ira ryhtyy taittamaan ensi viikonlopun jälkeen.
- Pilttikassimateriaalien hankinta ja lisäykset
- Pyydetään materiaaleihin lisäeriä aloituspaikkojen noston takia.
- Orientaatio
- 25.8. Hybridin esittäytyminen
- Esittäytyminen tehdään etänä, joko pelkkä powerpoint tai lisäksi video.
- Mainostetaan jäsenjärjestöille hybridiä mm. rastikierroksille.
- Lisää tuutoreita ollaan rekrytty.
15 § Työelämä- ja ulkoasiat
- Ei asiaa.
16 § Muut esille tulevat asiat
- Hallituspaidoista on tulossa ensi viikolla design-vaihtoehtoja.
- Hybridin nettisivujen uudistamista ollaan aloittelemassa.
17 § Seuraava kokous
- Seuraava kokous pidetään heinäkuussa, ajankohta päätetään myöhemmin.
18 § Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.11.
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Pöytäkirjan vakuudeksi

_______________________________
Maria Nieminen
Puheenjohtaja

______________________________
Aura Tuohisto-Kokko
Sihteeri
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