Hybridi Turku ry
3.12.2020

Yhdistyksen hallituksen kokous

Aika:
Paikka:
Läsnä:

Pöytäkirja 34/2020

3.12. klo 19.00
Toimisto
Maria Nieminen
Mikko Jaskari
Rio Koskelo
Rita Ojaniemi
Veera Pajunen
Julia Pyysalo
Fanni Suomi, osallistui etänä
Ira Tulla, osallistui etänä
Aura Tuohisto-Kokko
Aleksi Varho

1 § Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.11.
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
- Koronaohjeistuksia on tiukennettu.
- Kirjastot ovat kiinni alkuviikon.
- Hybridi sai uuden hallituksen ensi vuodelle!
6 § Posti
- Saimme joulukortin SHOlta.
7 § Talous
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- Hyväksyttiin lokakuun palvelumaksut 8,72 €.
8 § Hallinnolliset asiat
- Ei asiaa.
9 § Järjestöjen kuulumiset
- Nucleuksella on tänään olutmaistelu.
- Konetekniikan killan perustamiskokous pidetään perjantaina.
- TYK ry:llä on joululauluilta 16.12.
- HybridiSpeksi on tehnyt produktiovalinnat.
10 § Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat
- Lausunto matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan hakeneista
täydennyshaussa
- Esittely: TYY on lähettänyt Hybridille lausuntopyynnön
matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan hakeneista henkilöistä.
Johtokuntaan valitaan täydennyshaussa kaksi (2) varsinaista jäsentä ja neljä (4)
henkilökohtaista varajäsentä.
- Esitys: Hybridi päättää lausua TYYlle matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekunnan
johtokuntaan hakeneista henkilöistä.
- Päätös esityksen mukainen.
- Lähetekeskustelu halloped-koordinaattoreista ja tiedekunnan koukesta.
- Teknillisen tiedekunnan ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
halloped-koordinaattoreiden haku lähestyy ja niistä Hybridi vastaa
matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koordinaattorin hausta. Teknillisen
tiedekunnan koordinaattorin haku järjestetään jollain vaihtoehtoisella tavalla.
- Tiedekunnan kouken nykyisten opiskelijaedustajien kauden pituudessa on ollut
epäselvyyttä ja tästä laitetaan eteenpäin viestiä. Koukeen tullaan tarvitsemaan myös
täydennyshaku.
- Laitetaan muistutusta YTHS-maksujen suorittamisesta järjestöille.
- Laitetaan jäsenkysely järjestöille.
11 § Menneet tapahtumat
- 2.12. Syyskokous Q-talolla
- Kokous meni hyvin.
- Uuteen hallitukseen valittiin 8 jäsentä.
12 § Tulevat tapahtumat
- 9.12. Kyykkäturnaus Edun kentällä
Sivu 2 (3)

Hybridi Turku ry
3.12.2020

- Peruttiin tapahtuma.
- 17.12. Järjestöjen kiitosilta TYYn saunalla
- Peruttiin tapahtuma.
13 § Kansainvälisyysasiat
- Ei asiaa.
14 § Piltti- ja tuutoriasiat
- Ei asiaa.
15 § Työelämä- ja ulkoasiat
- LinkedIn-workshop on peruttu.
16 § Muut esille tulevat asiat
- Itsenäisyyspäivän lippukulkue 6.12.
- Lippukulkue on peruttu.
- Nettisivujen tilanne
- Konsta Purtsi on kiinnostunut nettisivujen tekemisestä.
- Hallituksen virkistäytyminen 17.12.
- Varataan Kuoresta pöytä ja pidetään kokous TYYn saunalla.
17 § Seuraava kokous
- Pidetään seuraava kokous torstaina 17.12. klo 20.
18 § Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_______________________________
Maria Nieminen
Puheenjohtaja

______________________________
Aura Tuohisto-Kokko
Sihteeri
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