Hybridi Turku ry
15.3.2020

Yhdistyksen hallituksen kokous

Aika:
Paikka:
Läsnä:

Pöytäkirja 9/2020

15.3. klo 17.00
Etäkokous Discordilla
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 17.04.
2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksyttiin esityslista.
4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hyväksyttiin pöytäkirja 8/2020.
5 § Ilmoitusasiat
- KORONA.
- Kaikki on peruttu ja olemme karanteenissa.
6 § Posti
- Upseerikerhon lasku sitsiruuista.
- Lasku TYYn saunan vuokrauksesta Hybridin edunvalvontasaunaan.
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7 § Talous
Hyväksytyt siirtovelat
- Hallituksenvaihtoillan tarjoilut 19,64 € Petro Sileniukselle
- Virkistymisen tarjoilut 16,78 € Anniina Jokelalle
- Kv-infotorin karkit 7,98 € Anniina Jokelalle
- Kulut kolikkojen laskennasta 10,46 € Liedon Säästöpankille
- Kv-vastaavien tapaamisen tarjoilut 16,48 € Sami Spetsille
- Ekskursion majoitus 393,75 € Las Musas Residencelle
- Ekskursion majoitus 1181,25 € Las Musas Residencelle
- Teekkarispeksin liput 120,00 € Teekkarispeksi ry:lle
- Vappusitsien tarvikkeet 337,31 € (maksettu yhdistyksen kassasta)
- Hybridiaanin haalarimerkit 188,45 € Turun Haalarimerkki oy:lle
- Hybridiaanin julisteet 81,20 € X-Copy oy:lle
- Vuosijuhlien merkit 320,34 € Lowell Suomi oy:lle
- Palvelumaksut:
Tammikuu 9,56 €
Helmikuu 33,74 €
Maaliskuu 11,06 €
Huhtikuu 36,82 €
Toukokuu 9,36 €
Kesäkuu 7,00 €
Heinäkuu 7,80 €
Elokuu 9,22 €
Syyskuu 9,10 €
Lokakuu 14,28 €
Marraskuu 63,42 €
Joulukuu 10,60 €
Lisäksi hyväksyttiin:
- Mikolle 47,01 € edunvalvontasaunan tarjoiluista
- Upseerikerholle 236,20 € sitsiruuista
- TYYlle 145,00 € TYYn saunan vuokrauksesta
- Veeralle 104,41 € hallitussitsien ruuista
- Marialle 9,99 € Asteriskien vujulahjasta
- Marialle 80,00 € Asteriskien vujujen illalliskortista

8 § Hallinnolliset asiat
- Covid-19 eli koronavirus on aiheuttanut erityistoimenpiteitä koko Suomessa. Yliopisto ja
TYY ovat peruneet kaikki tilavarauksensa, henkilökunta ja opiskelijat on passitettu etätöihin
ja eristyksiin omiin koteihinsa. TYYn suosituksesta olemme päättäneet ainakin maaliskuun
osalta perua kaikki tapahtumamme, myös 31.3. järjestettävä kevätkokous. Kokous
järjestetään myöhemmin poikkeuksellisesti ja sääntöjen vastaisesti.
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- Maanantaina (16.3.) Marian ja Mikon oli tarkoitus muiden Hybridin jäsenjärjestöjen
edustajien kanssa tavata vararehtori Hannulaa tekniikan laajennukseen ja
tiedekuntakysymykseen liittyen Hus Lindmanilla illallisen äärellä. TYYn koulutuspoliittinen
asiantuntija Joni Kajander on myös tulossa paikalle. Seuraamme tilannetta tapaamisen
toteutumisen kannalta
- Kokous päätettiin järjestää etänä Skypessä.
- Puheenjohtajien teekerho järjestetään etänä tiistaina 17.3. klo 16.
- Vuoden 2019 uuden ja korjatun tilinpäätöksen hyväksyminen
- Esitys: Hyväksytään vuoden 2019 korjattu tilinpäätös.
- Päätös esityksen mukainen.
9 § Järjestöjen kuulumiset
- Näillä näkymin kaikki kevään tapahtumat olisi peruttu.
- Vapun, TYK ry:n vuosijuhlien ja HybridiSpeksin suhteen katsotaan vielä mitä tapahtuu.
- Nuoret tutkijat -tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa etänä.
- Delta ry rakentaa Minecraft-Quantumia.
- Laitetaan järjestöille vielä infoviestiä koronasta.
10 § Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat
- Edunvalvontasauna
- Saunalla kuunneltiin puheenvuoroja eri tahoilta ja keskusteltiin ajankohtaisista
asioista. TYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija kertoi YTHS:n laajennuksesta, minkä
jälkeen keskusteltiin Turun yliopiston tekniikan laajennuksesta ja sen organisoinnista,
joka voisi mahdollisesti johtaa uuden teknillisen tiedekunnan perustamiseen. Taustalla
olivat ainejärjestöjen Hybridille toimittamat kannanotot ja paikalla keskustelemassa
oli myös TYYn hallituksen puheenjohtaja.
- Kopoja ja muita edustajia oli päässyt hyvin paikalle.
- Keskustelua syntyi ja tapahtumasta jäi hyvä fiilis.
- Ainejärjestölausunnot tekniikan laajennuksen organisoinnista toimitettiin eteenpäin.
- Viime torstaina oli keskustelutilaisuus tekniikan laajennuksen organisointiin liittyen.
- Huomenna etätapaaminen vararehtori Hannulan ja TYYn koulutuspoliittisen asiantuntijan
Joni Kajanderin kanssa. Maria ja Mikko osallistuvat.
- Perjantaina 20.3. on yliopiston hallituksen kokous, jossa päätetään tekniikan laajennuksen
organisoinnista.
11 § Menneet tapahtumat
- 4.3. Ikuisen Vapun bileet Marilynissä Indexin kanssa
- 12 merkkiä jäi jäljelle, mutta hyvin porukkaa kuitenkin osallistumassa.
- 10.3. Edunvalvontasauna TYYn saunalla
- 12.3. Talviolympialaiset ja Poikkitieteelliset After Ski -bileet Opexin kanssa
- 11 tiimiä osallistui olympialaisiin ja kierros onnistui hyvin.
- Baari oli täynnä ja siellä oli hyvä meno.
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- Järjestettiin mahdollisesti kevään viimeiset bileet.
12 § Tulevat tapahtumat
- 17.3. Laskuvarjoesittely Agoralla PERUTTU
- 31.3. Verkostoitumista Indexin ja Humanitaan kanssa PERUTTU
- 8.4. Lajikokeilu: ilmajooga Puremovella
- 16.4. Hybridin vappusitsit Q-talolla
- Näillä näkymin ei tule tapahtumaan, koronan takia tilavarausta ei voi tehdä.
- 23.4. Grilli & Kyykkä sekä VappuStartti @Heidi’s Bier Bar
- 28.4. Vappubileet ja Beer Pong -turnaus Indexin kanssa
- Näillä näkymin ei tapahdu.
- 2.7. Haalarikellunta Uittamolla ja Kesäyöyliopisto Vegasissa
- 6.8. Kesäpiknik Vartiovuorenmäellä ja Kesäyöyliopisto Vegasissa
- 2.9. Syysstartti Lygasissa
- 7.10.-11.10. ulkomaan ekskursio
- Joulujuhlat Indexin ja Humanitaan kanssa
13 § Kansainvälisyysasiat
- Kv-vastaavat eivät järjestä tapaamistaan.
14 § Piltti- ja tuutoriasiat
- 7.5. tuutorikoulutuksen ja Hybridin esittelyn pitäminen näyttää epävarmalta.
15 § Työelämä- ja ulkoasiat
- VOOta työstetään ja sponsseja hankitaan.
16 § Ekskursio
- Yrityksille lähetetään viestiä kuunvaihteessa.
17 § Muut esille tulevat asiat
- Koronavirus.
- Hankitaan Hybridille muovisia kestoastioita n. 60 kpl.
- Budjetoitiin 65 € astioihin.
18 § Seuraava kokous
- Keskustellaan seuraavasta kokouksesta myöhemmin, luultavasti pidetään etäkokous ensi
viikon loppupuolella.
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19 § Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_______________________________
Maria Nieminen
Puheenjohtaja

______________________________
Aura Tuohisto-Kokko
Sihteeri
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