Hybridi Turku ry
10.9.2020

Yhdistyksen hallituksen kokous

Aika:
Paikka:
Läsnä:

Pöytäkirja 24/2020

10.9. klo 18.00
Toimisto
Maria Nieminen
Mikko Jaskari
Rio Koskelo
Rita Ojaniemi
Veera Pajunen
Julia Pyysalo
Fanni Suomi
Ira Tulla, saapui kohdassa 8
Aura Tuohisto-Kokko
Aleksi Varho

1 § Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.
2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksyttiin esityslista.
4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hyväksyttiin pöytäkirjat 22/2020 ja 23/2020.
5 § Ilmoitusasiat
- Fanni soitti YTHS:lle ja sai jo seuraavalle päivälle ajan hammaslääkäriin.
- Åbo Akademissa on todettu ensimmäinen koronatapaus opiskelijalla.
- Materiaalitekniikan killan nimi, logo sekä haalarien väri on valittu ja konetekniikan killan
logo sekä haalarien väri on valittu!
6 § Posti
- Ei postia.
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7 § Talous
- Ei asiaa.
8 § Hallinnolliset asiat
- Alustava keskustelu TYYn huomionosoituksista
- Ehdotukset jätettävä viimeistään 30.9.
- Laitetaan vielä infoviestiä jäsenjärjestöille hakemisesta ja eri huomionosoituksista.
- Halutessaan järjestöt voivat pyytää Hybridiä ehdottamaan henkilöitä.
- Alustava keskustelu tulevista sääntömuutoksista
- Tiedekuntien nimet ja jäsenjärjestöjen tiedot pitää päivittää.
- Uudet kone- ja materiaalitekniikan killat voisivat myös halutessaan hakea Hybridiin
esimerkiksi kannatusjäseniksi.
- Tehtäisiin samalla sääntöihin muita tarvittavia muutoksia ja päivityksiä.
- 14.9. TYYn järjestöfoorumin koulutukset klo 16 ja 17.30.
- Osallistutaan oman aikataulun mukaan.
- Toimistotilan vuokranmaksu 2020
- Esitys: Varataan 1200 € toimistotilojen vuokraa varten vuodelle 2020.
- Päätös esityksen mukainen.
9 § Järjestöjen kuulumiset
- Nucleuksen Back to School -tapahtuma järjestetään viimein tänään.
- Teekkarien kyykkä Kuuvuorella on tänään.
- TYK ry:n pilttien Power Hour on tänään.
- Synapsilla oli eilen kastajaiset.
- Asteriski on ottanut hävikkiviikon hyvin huomioon somessa.
10 § Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat
- 8.9. Keskustelutilaisuuden lopputulemat
- Tulevaisuudessa tullaan perustamaan uusi tiedekuntajärjestön tapainen yhdistys
Teknillisen tiedekunnan ainejärjestöille.
- HybridiSpeksi ja Hybridiaani toivottavat toimintaansa mukaan kaikki halukkaat
tiedekunnasta riippumatta.
- Hybridi antaa vieläkin lausunnot molempien tiedekuntien johtokuntiin hakevista
opiskelijaedustajista.
- 9.9. Dekaanitapaaminen
- Maria, Mikko ja Ira olivat paikalla Hybridin hallituksesta.
- TYY esitti Luten osalta koronakyselyn tuloksia ja niitä vertailtiin eri tiedekuntien
välillä.
- Tulosten perusteella TYY esitti, että jokainen opiskelija yliopistossa tulisi vielä
kohdata henkilökunnan puolesta syksyn aikana tai alkuvuodesta.
- Puhuttiin pääaineen vaihtamisesta tiedekuntien välillä.
Sivu 2 (4)

Hybridi Turku ry
10.9.2020

- Erityisesti huomiossa opinto-oikeuden säilyminen ja vaihtaminen ilman
opinto-polkua.
- Toivotaan, että Matemaattis-luonnontieteellinen ja Teknillinen tiedekunta eivät
erkane liiaksi toisistaan.
- Keskusteltiin Publiikin järjestämisestä.
- Järjestettäisiin luultavasti yhteisesti etänä ja laitosten sisällä paikan päällä.
- Publiikin siirtämistä vielä uudelleen eteenpäin ei kannatettu.
11 § Menneet tapahtumat
- 8.9. Kevätkokous Turku-salissa klo 19:15
- Vuoden 2019 hallitus sai tili- ja vastuuvapauden.
12 § Tulevat tapahtumat
- 7.10. Piltti- ja fuksi-olympialaiset
- Budjetoitiin 700 € palkintoihin sekä pilttipurkki- ja tuutoritähtimerkkeihin.
- Tapahtumaa pitää vielä suunnitella lisää mm. lajit, lajien määrä, aikataulut, ryhmät.
- Etukäteisilmoittautuminen olympialaisiin vapaissa joukkueissa.
- Asetetaan rajat joukkueen koolle, mutta otetaan huomioon myös esimerkiksi
yksin ilmoittautuvat.
- 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
- Ensi viikolla lähetetään tuutoripalautekysely tuutoreille.
- Pulterien kastajaisiin 30.9. on pyydetty Hybridiä rastinpitäjäksi.
- Mennään pitämään rastia.
- Budjetoitiin 1600 € VOO-kirjoihin.
15 § Työelämä- ja ulkoasiat
- Ei asiaa.
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16 § Muut esille tulevat asiat
- Nostetaan veripalvelu ja Hybridin veriryhmä esille somessa ensi viikolla.
17 § Seuraava kokous
- Seuraava kokous pidetään torstaina 17.9. klo 18.
18 § Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_______________________________
Maria Nieminen
Puheenjohtaja

______________________________
Aura Tuohisto-Kokko
Sihteeri
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