Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten
opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö

Hybridi ry

Yhdistyksen syyskokous 2006
Aika:
Paikka:
Läsnä:

4.12. klo 19.10-21.20
Quantumin auditorio, Yliopistonmäki, Turku
Tuomo Liljenbäck (Hybridi)
Mirkka Heinonen (Hybridi)
Antti Levo (Hybridi)
Jouko Salo (Hybridi)
Emilia Harju (Hybridi)
Antti Heikkonen (Hybridi)
Miikka Tarkia (Hybridi)
Teemu Karlsson (Hybridi)
Tuomas Lehtinen (Asteriski)
Jyrki Pulliainen (Asteriski)
Olli Heimo (Asteriski)
Katariina Stubbe (Asteriski)
Mikko Ojala (Asteriski)
Aleksi Laine (Delta)
Mikko Laine (Delta)
Martti Kaasalainen (Delta)
Matti Irjala (Delta)
Sauli Mannevaara (Digit)
Antti Hakkala (Digit)
Aki Halonen (Digit)
Heini Rousku (IVA)
Salli Kulmala (IVA)
Henrik Paavilainen (IVA)
Minna Heikkuri (IVA)
Christoffer Bergström (Pulterit)
Emmi Rankonen (Pulterit)
Eeva-Mari Jouhilahti (Synapsi)
Kirsi Reponen (Synapsi)
Kukka Kyrö (Synapsi)
Juuso Tähkäpää (TYK)
Leena Vänskä (TYK)

1 § Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.10.
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2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenjärjestöjen valtakirjat ovat
pöytäkirjan liitteenä. Päätettiin myöntää puheoikeus kaikille paikalla oleville.
Jäsenjärjestöjen äänivaltaiset edustajat on merkitty läsnäololistaan tummennettuna.
3 § Kokouksen järjestäytyminen
a) Puheenjohtajan valinta
Ehdotettiin Matti Irjalaa kokouksen puheenjohtajaksi. Muita ehdotuksia ei tullut, joten
päätettiin valita Irjala kokouksen puheenjohtajaksi.
b) Sihteerin valinta
Ehdotettiin Antti Levoa kokouksen sihteeriksi. Muita ehdotuksia ei tullut, joten
päätettiin valita Levo kokouksen sihteeriksi.
c) Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
d) Kahden ääntenlaskijan valinta
Ehdotettiin, että samat kaksi henkilöä toimivat sekä pöytäkirjantarkastajina että
ääntenlaskijoina. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Ehdotettiin Jyrki Pulliaista ja
Juuso Tähkäpäätä. Muita ehdotuksia ei tullut, joten päätettiin valita Pulliainen ja
Tähkäpää kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
4 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätettiin hyväksyä työjärjestys muutoksitta. Työjärjestys on pöytäkirjan liitteessä 1.
5 § Ilmoitusasiat
Todettiin yhdistys on nyt kaksivuotias ja yhdistyksen lippu on naulattu. Todettiin
myös, että kahvi ja pulla on hyvää.
6 § Katsaus yhdistyksen taloudelliseen tilanteeseen
Yhdistyksen hallituksen rahastonhoitaja Jouko Salo esitteli yhdistyksen taloudellista
tilaa. Tuomas Lehtinen halusi tietoja yhdistyksen taseesta. Keskusteltiin yhdistyksen
lipun hinnasta ja haalarimerkkien hankintakuluista.
Olli Heimo esitti kysymyksen siitä, mitä kertyneillä voitoilla on tarkoitus tehdä. Salo
vastasi, että yhdistyksellä on hyvä olla jonkin verran pääomaa ja yhdistyksen toiminta
on tarkoitus vakauttaa.
7 § Vuoden 2007 toimintasuunnitelma
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tuomo Liljenbäck esitteli
toimintasuunnitelman.
Tuomas Lehtinen kysyi, voiko Hybridi ottaa kantaa yksittäisen jäsenjärjestön asioihin.
Tuomo Liljenbäck vastasi, että ainejärjestön pyynnöstä voi.
Jouko Salo kannatti kohdan Opintoasiat ja edunvalvonta ensimmäisen virkkeen
sanamuotoa, sillä se ei velvoita yhdistystä mihinkään vaan antaa siihen
mahdollisuuden.
Jyrki Pulliainen ehdotti kielenhuollollisten muutosten tekemistä istuvan hallituksen
vastuulle. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
Lehtinen kysyi edustajistoneuvoston ja Hybridi-listan rooleista. Liljenbäck vastasi, että
ne toimisivat rinnan.
Lehtinen totesi, että Hybridi-lista voisi helposti toimia irrallaan Hybridistä. Olli Heimo
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kysyi, onko edustajistoneuvosto eräänlainen keskustelukanava. Liljenbäck vastasi, että
edustajistoneuvosto ei päätä mitään vaan toimii nimenomaan keskustelukanavana
TYYn edustajistossa istuvien tiedekuntamme edustajien välillä.
Aki Halonen kysyi, onko edustajistoneuvosto ollut tänä vuonna toiminnassa.
Liljenbäck totesi, että keväällä oli yksi kokoontuminen ja tarkoitus on järjestää
vastaavia puolivuosittain mutta tänä syksynä ei ole ollut.
Lehtinen kysyi miksi syksyllä ei ole ollut kokoontumista. Liljenbäck totesi, ettei
hallituksella ole ollut valitettavasti aikaa järjestää sellaista.
Käsiteltiin Asteriskin toimintasuunnitelmaan tekemä muutosesitys koskien Hybridilistaa ja Hybridin hallituksen vastaus esitykseen.
Pulliaisen oli sitä mieltä, että toimintasuunnitelman kohta on puutteellinen. Liljenbäck
vastasi, että jäsenjärjestöillä on ollut aikaa pyytää tarkennuksia toimintasuunnitelmaan
mutta mitään kysymyksiä ei ole tullut.
Keskusteltiin Hybridi-listan tavoitteista. Halonen sanoi, että Hybridi-listalla tulisi
todennäköisesti olemaan vastaavat tavoitteet mitä Einsteinin Ystävillä on tällä
hetkellä. Tuomo totesi, että tavoitteita on aikaa miettiä vuoden verran. Salon mielestä
Hybridi-listan edustajat toisivat loogisen ajattelutavan mukaista näkemystä
edustajistoon. Halosen mukaan listan tulisi varmistaa matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan edustus yliopiston hallintoelimissä ja TYYn toimissa, valvoa TYYn
toimintasuunnitelman toteutumista ja ajaa jäsenyhdistysten asioita.
Tuomo kysyi Asteriskin edustajilta pelkäävätkö he, ettei lista ajaisi Asteriskin jäsenten
asioita. Pulliainen vastasi, että Asteriskin syyskokouksen päätös velvoittaa heidän
edustajiaan vastustamaan toimintasuunnitelman kohtaa Hybridi-listasta. Asteriskin
äänivaltaiset edustajat vaativat kohdan pöydälle jättämistä. Hybridin sääntöjen 19 §
mukaan yhdistyksen kokouksessa ensi kertaa käsiteltävä asia voidaan jättää pöydälle
vähintään kahden äänivaltaisen edustajan näin vaatiessa. Keskusteltiin voidaanko
jättää pöydälle pelkästään tietty kohta toimintasuunnitelmasta vai jääkö kohta 7
kokonaan pöydälle. Päätettiin tulkita sääntöjä niin, että yksittäinen osa
toimintasuunnitelmaa voidaan jättää pöydälle.
Kohdasta Tuutorointi kysyttiin, miten yhdistys käytännössä vaikuttaa
tuutorivalinnassa. Liljenbäck totesi, että tuutorivalinnassa ollaan yhteydessä
tiedekunnan opinto-ohjaajaan. Korjattiin saman kohdan viimeisestä lauseesta sana
”ilmainen” sanalla ”pääsymaksuton”.
Käsiteltiin TYK ry:n tekemä lisäysesitys toimintasuunnitelmaan auton hankinnasta
jäsenjärjestöjen käyttöön. TYK ry on esittänyt, että auton hankinnasta tulisi tehdä
selvitys. Hybridin hallitus vastusti perusteellisen selvityksen tekemistä pitäen sitä
tarpeettomana. Suoritettiin selvityksen tekemisestä käsiäänestys.
Äänestyksen tulos:
• puolesta 6 (kuusi) ääntä
• vastaan 7 (seitsemän) ääntä
• 1 (yksi) tyhjä ääni
Äänestyksen tuloksen mukaisesti päätettiin, että selvitystä auton hankinnasta ei lisätä
toimintasuunnitelmaan.
TYK ry:n toinen lisäysesitys toimintasuunnitelmaan tilintarkastuslain muutoksen
edellyttämistä toimista vedettiin pois, sillä muutoksen ei todettu vaikuttavan Hybridin
tilintarkastustapaan.
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Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma vuodelle 2007 kielenhuollollisin muutoksin
poislukien osan Opintoasiat ja edunvalvonta viimeinen kappale, joka päätettiin jättää
pöydälle. Toimintasuunnitelma on liitteessä 2. Jäsenjärjestöjen etukäteen toimittamat
muutosesityksen ovat liitteessä 4.
8 § Vuoden 2007 talousarvio
Jouko Salo esitteli talousarvion. Jyrki Pulliainen halusi, että tämän vuoden toteutuneet
luvut olisivat myös esillä. Todettiin, että niitä ei ollut nyt saatavana.
Aki Halonen muistutti, että toimintasuunnitelman ja talousarvion tulisi vastata
toisiaan.
Keskusteltiin Starttien tuloista ja niistä koituneesta ylijäämästä. Todettiin, että
Starttien tuloja tulisi korjata realistisempaan suuntaan ja esiintyjäpalkkioita voisi
korottaa. Myös ”pahan päivän varalle”-rahastointia ehdotettiin. Päätettiin Asteriskin
edustajien ehdotuksen mukaisesti lisätä 2000€ Starttien lipunmyynnin tuloja ja
vastaavasti lisätä rahastoitavaa summaa 2000€. Talousarvio on liitteessä 3.
9 § Puheenjohtajan valinta hallitukselle vuodeksi 2007
Tuomo Liljenbäck ehdotti Mirkka Heinosta, joka oli myös käytettävissä. Muita
ehdotuksia ei tullut, joten päätettiin valita Mirkka Heinonen puheenjohtajaksi vuodeksi
2007.
10 § Varapuheenjohtajan valinta hallitukselle vuodeksi 2007
Liljenbäck ehdotti Antti Heikkosta, joka oli myös käytettävissä. Muita ehdotuksia ei
tullut, joten päätettiin valita Heikkonen varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2007.
11 § Sihteerin valinta hallitukselle vuodeksi 2007
Ehdotettiin Eeva-Mari Jouhilahtea, joka oli myös käytettävissä. Ei tullut muita
ehdotuksia, joten päätettiin valita Jouhilahti sihteeriksi vuodeksi 2007.
12 § Taloudenhoitajan valinta hallitukselle vuodeksi 2007
Ehdotettiin Jouko Saloa, joka oli myös käytettävissä. Ei tullut muita ehdotuksia, joten
päätettiin valita Salo rahastonhoitajaksi vuodeksi 2007.
13 § Kolmesta (3) kymmeneen (10) muun hallituksen jäsenen valinta
vuodeksi 2007
Liljenbäck ehdotti, että valittaisiin neljä jäsentä, jotta jokaisella yhdistyksen
jäsenjärjestöllä olisi edustaja hallituksessa. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
Ehdotettiin Antti Hakkalaa, Minna Heikkuria, Teemu Karlssonia ja Emilia Harjua.
Nämä henkilöt olivat myös käytettävissä. Ei tullut muita ehdotuksia, joten päätettiin
valita Hakkala, Heikkuri, Karlsson ja Harju hallituksen jäseniksi.
14 § Vähintään yhden tilintarkastajan ja hänen/heidän henkilökohtaisen/
henkilökohtaisten varatilintarkastajan / varatilintarkastajien valinta yhdistykselle
vuodeksi 2007
Liljenbäck esitti, että valittaisiin kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi
varatilintarkastajaa. Päätettiin esityksen mukaisesti.
Ehdotettiin Juuso Tähkäpäätä, Tuomo Liljenbäckiä, Matti Irjalaa, Martti Kaasalaista,
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Henrik Paavilaista ja Aki Halosta tilintarkastajiksi. Tähkäpää ja Halonen olivat
käytettävissä, joten valittiin heidät tilintarkastajiksi vuodeksi 2007. Muut ehdotetuista
eivät olleet käytettävissä.
Ehdotettiin varatilintarkastajiksi Martti Kaasalaista ja Tuuli Halosta, joka ei ollut
kokouksessa paikalla. Molemmat olivat käytettävissä. Päätettiin valita Tähkäpään
varatilintarkastajaksi Kaasalainen ja Aki Halosen varatilintarkastajaksi Tuuli Halonen.
15 § Vuoden 2007 liittymis- ja jäsenmaksut
Päätettiin liittymis- ja jäsenmaksun suuruuksiksi vuonna 2007 nolla euroa.
16 § Hallituksen kyselytunti
Hallitukselta kyseltiin, miten se teki selvityksen TYK ry:n esittämästä autonhankintaasiasta. Hallituksen mukaan lyhyen laskutoimituksen jälkeen oli selvää, ettei
tarkempaa selvitystä tarvinnut auton hankinnasta tehdä. Auton kustannukset
ylittäisivät sen käytöstä saadut tulot ja autosta olisi vain vähäistä hyötyä
jäsenjärjestöille. TYK ry:n lisäysesitystä toimintasuunnitelmaan käsiteltiin hallituksen
kokouksessa ja hallitus päätti yksimielisesti olla ottamatta esitystä nimiinsä.
Halonen kysyi, miten hallituksella on vuosi mennyt. Hallituksen vuosi on mennyt
hyvin.
17 § Muut mahdolliset asiat
Tiedekuntaneuvoston paikkajako
Biokemian ja kemian varsinainen jäsen - varajäsen järjestyksestä esitettiin kysymys.
Kuluvalla kaudella ja tulevan kauden ehdotuksessa biokemialla on varsinaisen
edustajan paikka ja kemialla varaedustajan paikka. Liljenbäck totesi, että biokemian
puolelta on halukas henkilö tiedekuntaneuvostoon ja kemian puolelta ei halukasta
henkilöä ole vielä löytynyt. Aki Halonen ilmaisi halukkuutensa jatkaa vielä vuoden
verran tiedekuntaneuvostossa, joten ehdotuksessa TKT ja TDI vaihtaisivat paikkaa
keskenään. Esillä ollut ehdotus päätettiin hyväksyä Hybridin ehdotukseksi
tiedekuntaneuvoston paikkajaosta yllämainituin muutoksin (liite 5).
18 § Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Matti Irjala päätti kokouksen klo 21.20.

_______________________________ ______________________________
Matti Irjala (puheenjohtaja)
Antti Levo (sihteeri)

Jyrki Pulliainen (pöytäkirjantarkastaja) Juuso Tähkäpää (pöytäkirjantarkastaja)
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Pöytäkirjan liitteenä:
1. Kokouksen työjärjestys
2. Vuoden 2007 toimintasuunnitelma
3. Vuoden 2007 talousarvio
4. Jäsenjärjestöjen tekemät muutosesitykset toimintasuunnitelmaan
5. Ehdotus matemaattis-luonnontieteellisen tiedekuntaneuvoston paikkajaosta
6. Jäsenjärjestöjen edustajien valtakirjat, 7 kpl
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Turussa 8.11.2006

Kokouskutsu
Turun
yliopiston
matemaattis-luonnontieteellisten
opiskelijajärjestöjen
etuja
yhteistyöjärjestö Hybridi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 4.
joulukuuta 2006 Turun yliopiston luentosalissa QA (Quantumin auditorio) klo 19.00 alkaen.

Kokouksen asialista:

1§ Kokouksen avaus
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§ Kokouksen järjestäytyminen
a) Puheenjohtajan valinta
b) Sihteerin valinta
c) Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
d) Kahden ääntenlaskijan valinta
4§ Työjärjestyksen hyväksyminen
5§ Ilmoitusasiat
6§ Katsaus yhdistyksen taloudelliseen tilanteeseen
7§ Vuoden 2007 toimintasuunnitelma
8§ Vuoden 2007 talousarvio
9§ Puheenjohtajan valinta hallitukselle vuodeksi 2007
10§ Varapuheenjohtajan valinta hallitukselle vuodeksi 2007
11§ Sihteerin valinta hallitukselle vuodeksi 2007
12§ Taloudenhoitajan valinta hallitukselle vuodeksi 2007
13§ Kolmesta (3) kymmeneen (10) muun hallituksen jäsenen valinta
vuodeksi 2007
14§ Vähintään yhden tilintarkastajan ja hänen/heidän henkilökohtaisen/
henkilökohtaisten varatilintarkastajan / varatilintarkastajien valinta yhdistykselle
vuodeksi 2007
15§ Vuoden 2007 liittymis- ja jäsenmaksut
16§ Hallituksen kyselytunti
17§ Muut mahdolliset asiat
18§ Kokouksen päättäminen

Hallitus
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2007
Yleistä
Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen etu- ja
yhteistyöjärjestö Hybridi ry:n tarkoituksena on
•

ajaa tiedekunnan opiskelijoiden etua heidän koulutuspoliittisissa,
sosiaalipoliittisissa ja yhteiskunnallisissa tavoitteissaan.

•

edistää
ensisijaisesti
tiedekunnan
kanssakäymistä
ja
yhteenkuuluvuutta
viettomahdollisuuksia.

opiskelijoiden
järjestämällä

sosiaalista
vapaa-ajan

Vuonna 2007 yhdistys järjestää Turun korkeakouluopiskelijoille keväällä
laskiaisjuhlat ja VappuStartin sekä syksyllä SyysStartin. Syksyksi yhdistys
julkaisee tiedekuntansa uusille opiskelijoille suunnatun opinto-oppaan, joka
kantaa nimeä Vaihtoehtoinen Opinto-Opas (VOO).
Jäsenistö
Yhdistys pyrkii säilyttämään nykyiset jäsenet. Muita jäsenyyttä hakevia Turun
yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjä
voidaan liittää yhdistykseen sen sääntöjen sallimissa rajoissa.
Jäsenjärjestöjen yhteistyön edistäminen
Yhdistys järjestää jäsenjärjestöjen hallitusten yhteistyön edistämiseksi
hallitusten sekä erikseen hallitusten eri toimialueiden vastuuhenkilöiden
tapaamisia.
Yhdistyksen
WWW-sivujen
tapahtumakalenteriin
lisätään
käyttömahdollisuus myös jäsenille omista tapahtumista tiedottamiseen.
Opintoasiat ja edunvalvonta
Jäseniä koskevia asioita ja päätöksiä seurataan ja tarpeen tullen niihin otetaan
kantaa. Yhdistys kouluttaa uuden tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniä ja
koordinoi näiden tiivistä yhteistyötä, myös tiedekunnan laitosneuvostojen ja
koulutuspoliittisten vastaavien välillä. Yhdistys välittää jäsenyhdistyksiensä
kannan koulutuspoliittisissa asioissa tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenille.
Yhdistys muodostaa oman kantansa kuulemalla jäsenjärjestöjään.
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Yhdistys ylläpitää tiedekunnan edustajistoneuvoston toimintaa. Toimintaan
voivat osallistua kaikki ne Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) edustajiston
jäsenet ja varajäsenet, jotka ovat yhdistyksen jäsenjärjestöjen jäseniä ja
opiskelevat pääaineenaan matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.
Lisäksi
neuvoston
kokouksiin
kutsutaan
tarpeen
mukaan
edustus
jäsenjärjestöistä. Neuvoston kutsuu kokoon ja sen toimintaa koordinoi
yhdistyksen hallitus.
Yhdistys järjestää jäsenjärjestöjensä koulutuspoliittisille vastaaville tarpeen
mukaan koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, vähintään yhden vuodessa.
Paikalle pyritään saamaan edustus myös tiedekuntaneuvostosta ja TYYstä.
Hallitus
Yhdistyksen hallitus toimii yhdistyksen toimeenpanevana elimenä ja vastaa
yhdistyksen toiminnasta. Hallitus jakaa tärkeiksi katsomansa tehtävät
tasapuolisesti vastuualueittain keskuudessaan järjestäytymiskokouksessa.
Lisäksi
hallituksen
ulkopuolelta
voidaan
nimetä
tarpeen
mukaan
toimihenkilöitä.
Kokoukset
Yhdistys järjestää sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen. Yhdistyksen
hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa.
Tiedotus ja julkaisutoiminta
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsenilleen sähköpostitse sekä muita
viestintäkeinoja kuten ylioppilaslehteä käyttäen. Yhdistyksen www-sivuilla
tiedotetaan sen ja jäsenjärjestöjen toiminnasta.
Yhdistys julkaisee elokuussa Vaihtoehtoisen Opinto-Opaan (VOO).
Jäsenjärjestöjen julkaisemiin lehtiin toimitetaan esittely yhdistyksestä ja sen
hallituksesta.
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Suhdetoiminta
Yhdistys ylläpitää suhteita Turun yliopiston ylioppilaskuntaan (TYY) ja Turun
yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Erityistä huomiota
kiinnitetään suhteiden kehittämiseen yhdistyksen jäsenjärjestöihin.
Vapaa-ajan toiminta
Yhdistys järjestää vuoden aikana Tiedekuntaolympialaiset, hallitussitsit, Syysja
VappuStartin,
laskiaisjuhlat,
tutustumisillanvieton
jäsenjärjestöjen
hallituksille, piltti-iltamat sekä muita illanviettoja ja tapahtumia jäsenten
toivomusten ja yhdistyksen resurssien puitteissa.
Tuutorointi
Yhdistys
tukee
jäsenjärjestöjen
nimeämiä
ehdokkaita
tiedekunnan
tuutorivalinnassa. Yhdistys nimeää henkilön vastaamaan pilttikassien
kokoamisesta. Tuutoreille ja pilteille jaetaan heti syksyn alussa opintoja ja
opiskelijaelämää
valaiseva
Vaihtoehtoinen
Opinto-Opas.
Syyskuussa
järjestetään pilteille ja tuutoreille tarkoitettu pääsymaksuton piltti-iltama
poikkitieteellisyyden edistämiseksi.
Ekskursiot
Yhdistys järjestää kysynnän mukaan
valtakunnallisiin opiskelijatapahtumiin.

jäsenjärjestöilleen

yhteiskuljetuksia

Varainhankinta
Yhdistys rahoittaa toimintaansa järjestämiensä tapahtumien tuloilla, saamillaan
avustuksilla, yhdistyksen omien tuotteiden myynnillä sekä mainostuloilla.
Yhdistys rahastoi taloudellisten mahdollisuuksien mukaan varoja tulevaa
yhdistyksen 5-vuotisjuhlaa varten.
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Varsinainen toiminta
Tulot

Kulut

Yhteensä

Illanvietot ja vapaa-aika
Startit
Lipunmyynti
Spnsorointitulot
Esiintyjäpalkkiot
Haalarimerkit
Vahtimestaripalvelut
Muut menot

6 700,00 €
500,00 €
1 200,00 €
600,00 €
500,00 €
300,00 €
4 600,00 €

Laskiasjuhla
Lipunmyynti
Spnsorointitulot
Haalarimerkit
Esiintyjäpalkkiot
Muut menot

2 500,00 €
0,00 €
200,00 €
2 000,00 €
300,00 €
0,00 €

Hallitussitsit
Osallistumismaksut
Vuokra
Tarjoilut

400,00 €
150,00 €
400,00 €
-150,00 €

Suhdetoiminta ja yhteistyö
Vuokrat
Tarjoilut

250,00 €
400,00 €
-650,00 €

Tdk-olympialaiset
Vuokrat
Haalarimerkit
Tarjoilut
Muut menot

200,00 €
100,00 €
300,00 €
100,00 €
-700,00 €

Edunvalvonnan kulut
350,00 €
-350,00 €
Piltti-iltamat
Tarjoilut
Muut menot
Esiintyjäpalkkiot

150,00 €
50,00 €
250,00 €
-450,00 €

2 300,00 €

Yhteensä
VOO
Mainostus
Painatus

Yhteensä

1 680,00 €
2 200,00 €
-520,00 €

Yhdistyksen omat tuotteet
Haalarimerkit
Vaatteet

200,00 €
500,00 €

200,00 €
0,00 €

Yhteensä

500,00 €

Toimistokulut

100,00 €

Yhteensä

-100,00 €

Kilpailut

50,00 €

Yhteensä

-50,00 €

2 130,00 €

Varsinainen toiminta yhteensä
Muu toiminta
Edustuskulut

300,00 €

Jäsenmaksut

18,00 €

Rahastointi vuosijuhlia varten
Rahastointi
Varainhankinta
Jäsenmaksut
Korkotulot
Pankkikulut

500,00 €
2 000,00 €
0,00 €
18,00 €
130,00 €

Avustukset
TYY toiminta-avustus

Yhteensä
Muu toiminta yhteensä

Yhteensä

800,00 €
-2 130,00 €

-2 130,00 €

0,00 €

Kulut yhteensä:

13 298,00 €

Tulot yhteensä:

13 298,00 €

TYK ry:n muutosesitykset
Esitys 1: ”Yhdistyksen hallitus selvittää kauden 2007 aikana mahdollisuutta hankkia
auto jäsenjärjestöjen käyttöön. Hallitus esittää selvityksensä tuloksen yhdistyksen
kokoukselle, joka päättää jatkotoimenpiteistä.”
Esitys 2: ”Yhdistyksen hallitus selvittää uuden tilintarkastuslain voimaanastuttua
virallisen tilintarkastajan palkkaamista jäsenjärjestöilleen. Hallitus esittää selvityksensä
yhdistyksen kokoukselle ja kirjallisesti jäsenjärjestöilleen heti selvityksen valmistuttua.
Asteriski ry:n esitykset
Esitys 1: Asteriski ry ei koe hallituksen ehdotusta Hybridi-listan
perustamisesta onnistuneena. Keskustelu asiasta käytiin jo keväällä
2005, jolloin päätettiin olla tukematta yksin Einsteinin Ystävät
-edustajistovaalilistaa. Asteriski ry ehdottaa tämän sijaan, että
yhdistys tukisi kaikkia matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
ehdokkaita tasapuolisesti vaalimainonnalla.
Esitys 2: Ehdotus tämänhetkisen ylijäämän käyttämisestä: Asteriski ry ehdottaa ylijäämän
käyttämistä mm. kyykkämatkan kuljetuksiin siten, että kuljetuksista tulisi
mahdollisimman edullisia jäsenille.
Esitys 3: Asteriski ry ei näe, että tämänhetkistä ylijäämää pitäisi
käyttää autoon, bilepaikkaan tai muuhunkaan aineelliseen hyödykkeeseen.
Tärkeintä Hybridille olisi nyt ottaa rauhassa ja vakauttaa talous seuraavien vuosien
aikana siten, että odottamatonta ylijäämää tai
alijäämää ei toiminnasta synny. Toiminta ei yksinkertaisesti ole kestävää mikäli joka
vuosi joudutaan miettimään, että mihin nyt ylijäämärahat kulutetaan.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston
opiskelijajäsenten jakaantuminen koulutusohjelmittain kaudella 1.2.2004 31.1.2007, alkuperäinen jako:
Varsinainen
TDI
mat
maa
geo
bkem

Vara
TKT
Fys
bio
Fys
kem

Kauden 2007-2010 jako:
Varsinainen
TDI
fys
bio
TBT
bkem

Vara
TKT
mat
maa
geo
kem

