Hybridi Turku ry
28.8.2020

Yhdistyksen hallituksen kokous

Aika:
Paikka:
Läsnä:

Pöytäkirja 22/2020

28.8. klo 16.30
Teletappimäki
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 16.47.
2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksyttiin esityslista.
4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hyväksyttiin pöytäkirja 21/2020.
5 § Ilmoitusasiat
- Rankka orientaatioviikko on ohi.
- Hybridin rasti meni kivasti teekkarien rastikierroksella.
- Maria osallistui nuorten EU-huippukokoukseen.
6 § Posti
- Ei postia.
7 § Talous
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- Hyväksyttiin 712,87 € Merkillisen lasku SyysStartti- ja Tuutoritähti-merkeistä.
8 § Hallinnolliset asiat
- Tiedekunnan dekaanin lahjakeräys
- Esittely: Tiedekuntamme dekaani Tapio Salakoski täyttää 60 vuotta, ja hänen
nimissään on päätetty tehdä lahjoitus Kainuun Tulijoen suojelualueelle. Hybridi
osallistuu onnitteluihin ja lahjoitukseen kaikkien jäsenjärjestöjensä nimissä.
- Esitys: Hallitus päättää varata rahaa 20 € dekaani Salakosken lahjakeräystä varten.
- Päätös esityksen mukainen.
9 § Järjestöjen kuulumiset
- Jäsenjärjestöjen orientaatioviikko sujui mukavasti.
- HybridiSpeksi perui esityksensä.
- IVAlla oli kevätkokous maanantaina.
- TYK ry ja IVA peruivat vujunsa.
10 § Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat
- 9.9. dekaanitapaaminen
- Tänään oli yliopiston hallituksen kokous.
- Teknillisen tiedekunnan johtokunta aloittaa toimintansa jo 1.11.2020.
- Nykyiset laitosjohtajat jatkavat toimintaansa tiedekuntajaon jälkeen.
- Rehtori sai teknillisen tiedekunnan dekaanin oikeudet varsinaisen dekaanin valintaan
saakka.
11 § Menneet tapahtumat
- Puheenjohtajien koronakriisitapaaminen 19.8.
- Sovittiin, että perutaan kaikki syyskuun baaribileet.
- Tapahtumavastaavien tapaaminen 19.8.
- Perutaan kaikki syyskuun baaribileet.
- Suositaan ulkotapahtumia sekä lisäksi etätapahtumia.
- Indexin, Humanitaan ja Hybridin puheenjohtajien tapaaminen 24.8.
- Keskustelua yleisesti koronatilanteesta.
- Katsotaan yhteisten joulujuhlien järjestämistä vielä myöhemmin.
- Vuodenvaihteessa mahdollisesti nykyisten ja vanhojen hallitusten tapaaminen, jossa
pyritään säilyttämään yhteistyön jatkuvuus.
12 § Tulevat tapahtumat
- 2.9. Syysstartti Lygasissa ja rastikierros etkoina
- Päätettiin budjetoida tapahtuman haalarimerkkeihin ja palkintoihin 1000 €
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- Pyritään käyttämään maskeja ja desinfiointiainetta.
- Ainakin kolme ilmoittautumis- ja merkinmyyntipistettä.
- Hallituslaisia sekä pisteille että hybridin omalle rastille.
- Yhteinen Excel nimenkeruuta ja merkinmyyntiä varten.
- Saadaan apua alkuun myös muilta tapahtumavastaavilta.
- Annetaan selkeät ohjeet someen ja rastinpitäjille.
- 4.9. Puheenjohtajien teekerho: koronaohjeistusmiitti Kampuskappelissa
- Sovitaan yhteiset selkeämmät ohjeistukset tapahtumien järjestämiseen.
- 8.9. Kevätkokous Turku-salissa klo 19:15 ja järjestöjen kuulemistilaisuus
- Ei tarjoiluja, mutta hankitaan desinfiointiainetta.
- Järjestöjen kuulemistilaisuudessa Maria ja Mikko mukana.
- 7.10. Piltti- ja fuksi-iltamat Dynamossa
- Perutaan tapahtuman pitäminen Dynamossa ja mietitään vaihtoehtoinen tapa.
- 15.-16.10. Kotimaan ekskursio Vaasaan
- Päätettiin perua ekskursio tältä vuodelta.
- 22.10. Hybridin Wappu-Mayhem-Sitsit 2.0 Q-talolla
- 12.11. Työelämämessut Naturassa ja Agoralla
- 25.11. Joulujuhlat Indexin ja Humanitaan kanssa Q-talolla
- 12.12. Hybridin vuosijuhlasitsit Osakuntasalissa
- 17.12. Järjestöjen kiitosilta TYYn saunalla
13 § Kansainvälisyysasiat
- Ei asiaa.
14 § Piltti- ja tuutoriasiat
- Pilttikassien kokoaminen sujui ajallaan!
- Päätettiin budjetoida takautuvasti tuutorien rastikierroksen palkintoa varten 20 €.
- Tehdään palautekysely tuutoreille.
- IVA pyysi Hybridin esittäymistä, katsotaan sopivia aikoja.
15 § Työelämä- ja ulkoasiat
- Ei asiaa.
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16 § Muut esille tulevat asiat
- Nettisivujen domain
- 4.9. alkaa domainin uusi laskutuskausi eli ennen sitä laitetaan viestiä Bittiverkolle.
- Avajaiskarnevaalit 4.9. jokirannassa
- Karnevaalit järjestetään klo 12-18.
- Hybridin pisteelle hallituslaisia paikalle, sovitaan vuoroja.
- Jotakin pientä haalarimerkkimyyntiä ja tarjoilua.
- Mahdollisesti myös englanninkielisiä esitteitä.
17 § Seuraava kokous
- Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin.
18 § Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_______________________________
Maria Nieminen
Puheenjohtaja

______________________________
Aura Tuohisto-Kokko
Sihteeri
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