Hybridi Turku ry
8.10.2020

Yhdistyksen hallituksen kokous

Aika:
Paikka:
Läsnä:

Pöytäkirja 28/2020

8.10. 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 18.09.
2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksyttiin esityslista.
4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Ei hyväksytty edellisen kokouksen pöytäkirjaa.
5 § Ilmoitusasiat
- Fanni pitää kokousta Marian sijasta.
- Tänään olisi pitänyt olla Kööpenhamina-eksku.
- Eilen oli kivat olympialaiset.
6 § Posti
- Ei postia.
7 § Talous
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- Hyväksyttiin Riolle 39,83 € Piltti- ja fuksiolympialaisten palkinnoista, desinfiointiaineista ja
suihkepulloista.
8 § Hallinnolliset asiat
- Ei asiaa.
9 § Järjestöjen kuulumiset
- TYK ry:llä oli tänään ainejärjestön esittäytyminen, jossa myös Hybridi oli mukana.
- Nucleuksella on meneillään Roosa nauha -keräys.
- Synapsi ja Pulterit kyykkää tänään.
10 § Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat
- Ensi viikolla kopotapaaminen tekniikan laajennukseen liittyen.
- Viima-työkalu on nyt auki.
- Tuodaan esille keskusteluissa myös matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
tulevaisuus teknillisen tiedekunnan lisäksi.
11 § Menneet tapahtumat
- 7.10. Piltti- ja fuksi-olympialaiset Kuuvuoren kentällä
- Oli kivaa ja paljon porukkaa.
- Joukkueilla tuli pientä odottelua välillä, mutta sille ei oikein voinut mitään.
- Tuutoreista oli paljon apua tapahtumassa!
12 § Tulevat tapahtumat
- 12.11. Työelämämessut Zoomissa
- 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
- Tuutoripalautteen läpikäyminen
- 31 henkilöä vastasi kyselyyn.
- Tuutorit kokivat työmäärän keskimäärin melko suureksi ja varsinkin koronan takia
he joutuivat ottamaan paljon vastuuta esim. tilojen varaamisesta ja turvallisuudesta
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huolehtimisesta. Tiedekunnan puolelta oltaisiin myös toivottu enemmän apua.
- Laitetaan tuloksia eteenpäin ainakin tiedekunnan opoille sekä TYYlle.
15 § Työelämä- ja ulkoasiat
- Alumnihaku
- Pyritään saamaan seuraavan kahden viikon aikana alumneja mukaan
työelämämessuille esittelemään urapolkujaan.
- Laitetaan Instagramiin haku ja kysellään myös omilta tutuilta.
- Etsitään kaikenlaisia urapolkuja niin yritys- kuin yliopistomaailmasta!
- Tehdään tapahtumasta tiivistelmä, jota voidaan lähettää alumneille.
- Kysellään myös CV- ja LinkedIn-pajasta.
16 § Muut esille tulevat asiat
- Pilttipurkkien jako jatkossa
- Noin sata pilttipurkkimerkkiä jäi jäljelle olympialaisista.
- Myydään 1 € hinnalla.
- Laitetaan viestiä tuutoreille, jotka ilmoittavat pilteille ja fukseille merkeistä.
- Tehdään Google Forms, johon tuutorit voivat ilmoittaa haluttujen merkkien määrän.
17 § Seuraava kokous
- Seuraava kokous pidetään torstaina 15.10. klo 18.
18 § Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_______________________________
Fanni Suomi
Puheenjohtaja

______________________________
Aura Tuohisto-Kokko
Sihteeri
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