Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten
opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö

Hybridi ry

Yhdistyksen syyskokous 2009

Aika: 8.12.2009 klo 18.10 - 19.40
Paikka: Luentosali IX, Luonnontieteiden talo I
Läsnä:
Antti Heikkonen (Hybridi)
Samuel Kohonen (Hybridi)
Jussi Palomäki (TYK)
Tuomo Liljenbäck (TYK)
Juuso Suominen (Pulterit/Hybridi)
Moona Rahikainen (Synapsi)
Noora Parre (Synapsi)
Tiina Jyllikoski (Synapsi)
Jaakko Ilvonen (Hybridi)
Matias Knuuttila (IVA)
Joona Valtonen (IVA)
Taneli Ahonen (Asteriski)
Riikka Peltomaa (Nucleus)
Matleena Punkkinen (Nucleus)
Jukka Koivisto (Nucleus)
Antti Levo (Digit)
Samu Vuorela (Digit)
Leena Mattsson (Nucleus)
Tatu Hiitola (Naali ry)
Jooseppi Järvinen (Delta)
Martti Montonen (Delta)
Aki Sivula (Asteriski)
Iiro Rantanen (Asteriski)(poistui kohdan 8 aikana)
Jyrki Pulliainen (Asteriski)
Tiina Kuusela (TYK/Hybridi)
Sami Siipola (Delta/Hybridi)
Ville T. Lehtilä (Asteriski)
Ville Liski (Asteriski)
Ville Backman (Pulterit)
Sanna Hellberg (Hybridi)
Jaakko Kara (Pulterit) (saapui kohdan 8 aikana)

1 § Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 18.10.
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2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenjärjestöjen valtakirjat ovat
pöytäkirjan liitteenä. Päätettiin myöntää läsnäolo- ja puheoikeus kaikille paikalla
oleville. Jäsenjärjestöjen äänivaltaiset edustajat on merkitty läsnäololistaan
lihavoituna.
3§ Kokouksen järjestäytyminen
a) Puheenjohtajan valinta
Ehdotettiin Tuomo Liljenbäckiä kokouksen puheenjohtajaksi. Muita ehdokkaita ei
ollut, joten päätettiin valita Liljenbäck kokouksen puheenjohtajaksi.
b) Sihteerin valinta
Ehdotettiin sihteeriksi hallituksen sihteeri Sanna Hellbergiä. Ei ollut muita ehdokkaita,
joten päätettiin valita Hellberg kokouksen sihteeriksi.
c) Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Päätettiin valita samat henkilöt toimimaan sekä pöytäkirjantarkastajina että
ääntenlaskijoina. Ehdotettiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jyrki
Pulliaista ja Moona Rahikaista. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.
d) Kahden ääntenlaskijan valinta
Ks. kohta c.
4§ Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätettiin lisätä kohta Naali ry:n jäsenhakemus uudeksi kohdaksi 6. Työjärjestys on
pöytäkirjan liitteessä 1.
5§ Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
6§ Naali ry:n jäsenhakemus
Naali ry jätti Hybridi ry:lle jäsenhakemuksen (liite 2). Naali ry:n liittymisestä käytiin
keskustelua, kysymyksiä heräsi Naali ry:n mahdollisesta hallitusedustajasta ja
jäsenhakemuksen jättämisestä ilman varoitusaikaa. Naali ry ilmoitti, ettei hae
hallituspaikkaa kaudelle 2010. Jäsenhakemus päätettiin hyväksyä ja siten ottaa Naali
ry Hybridi ry:n jäsenjärjestöksi.
7§ Katsaus taloudelliseen tilanteeseen
Hybridin hallituksen taloudenhoitaja Leena Mattsson esitteli katsauksen yhdistyksen
tämänhetkiseen taloudelliseen tilanteeseen.
8§ Vuoden 2010 toimintasuunnitelma
Antti Heikkonen esitteli vuoden 2010 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmasta
käytiin keskustelua ja siihen ehdotettiin muutoksia seuraavasti:
-Yleisesti koskien koko toimintasuunnitelmaa: Ehdotettiin, että TYY kirjoitetaan
ensimmäisen kerran mainittaessa muodossa ”Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)”
ja jäljempänä käytetään pelkkää lyhennettä. Lisäksi ehdotettiin, että kieliasuun
liittyviä asioita ei käydä kokouksen aikana läpi, vaan mahdolliset korjausehdotukset
lähetetään myöhemmin sähköpostitse. Päätettiin ehdotusten mukaisesti.
-Jäsenistö: Päätettiin lisätä lause ”Kotoutetaan Naali ry Hybridi ry:n toimintaan”.
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-Jäsenjärjestöjen yhteistyön edistäminen: Ehdotettiin sanan ”tarvittaessa” poistamista
lauseesta ”Järjestetään tarvittaessa alkuvuodesta kopokoulutus jäsenjärjestöjen
koulutuspoliittisille vastaaville”. Ehdotus ei saanut kannatusta, joten jätettiin kohta
alkuperäiseen muotoonsa.
-Opintoasiat ja edunvalvonta: Keskusteltiin siitä, tulisiko kopokoordinaattorin olla
ensisijaisesti hallituksen kopovastaava vai ei. Päätettiin kuitenkin hyväksyä kohta tältä
osin muutoksitta. Ensimmäisen kappaleen loppuun päätettiin lisätä lause ”Hybridi ry
koordinoi tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenten valintaa yhdessä jäsenjärjestöjen
kanssa”.
-Hallitus: Kohta hyväksyttiin muutoksitta.
-Kokoukset: Päätettiin vaihtaa sanan ”järjestää” tilalle ”kutsuu koolle”.
-Tiedotus ja julkaisutoiminta: Päätettiin vaihtaa sanan ”lukukauden” tilalle
”lukuvuoden”. Ehdotettiin, että tiedekuntajärjestölehteä julkaistaisiin 4 kertaa
vuodessa ehdotetun 3-4 kerran sijaan. Ehdotus jakoi mielipiteitä. Äänestyksessä
alkuperäinen ehdotus sai enemmän kannatusta, joten muutoksia ei tältä osin tehty.
-Suhdetoiminta: Kohta hyväksyttiin muutoksitta.
-Vapaa-ajan toiminta: Päätettiin lisätä VappuStartin päivämäärä 28.4.2010 ja
tarkentaa, että Einstein-merkki on ilmapallon muotoinen.
- Tuutorointi: Lisättiin maininta kv-tuutoroinnista. (Yhdistyksen tulee varmistaa, että
myös maisteriohjelmien ja vaihto-opiskelijoiden tuutorointi on järjestetty
asianmukaisellan tavalla.)
-Ekskursiot: Kohta hyväksyttiin muutoksitta.
-Varainhankinta: Ehdotettiin kappaleen poistamista kokonaan. Ehdotus päätettiin
hyväksyä.
-Toiminnan kehittäminen: Kohta hyväksyttiin muutoksitta.
Päätettiin hyväksyä vuoden 2010 toimintasuunnitelma edellä mainituin muutoksin.
9§ Vuoden 2010 talousarvio
Leena Mattsson esitteli vuoden 2010 talousarvion. Käytiin ensin yleistä keskustelua
talousarviosta. Ylijäämän budjetoinnista heräsi kysymyksiä. Ylijäämää perusteltiin
sillä, ettei varauksia saa tehdä, ja perustelu hyväksyttiin. Lisäksi keskusteltiin MMkyykän kuljetusten puuttumisesta talousarviosta sekä siitä, mikä kuuluu varsinaiseen
toimintaan ja mikä varainhankintaan. Nämä kohdat päätettiin käsitellä jäljempänä
tarkemmin.
-Illanvietot ja vapaa-aika: Päätettiin siirtää kohta ”Edunvalvonnan kulut” kohdan
”Suhdetoiminta ja yhteistyö” alle. Päätettiin myös sisällyttää kohta
”Tiedekuntaekskursio” Illanviettoihin ja vapaa-aikaan sekä lisätä kohta MM-kyykän
kuljetukset -373 €. Lisäksi heräsi kysymyksiä siitä, mitä kuuluu edunvalvonnan
kuluihin. Kuluihin selvitettiin kuuluvan Hybridiaani-listan tukeminen sekä
hallopedikoulutuset ym.
-Kohdat VOO, tiedekuntajärjestölehti ja toimistokulut: Hyväksyttiin muutoksitta.
-Yhdistyksen omat tuotteet: Vaatteiden tuotoksi budjetoitu 300 € herätti kysymyksiä,
sillä aiempina vuosina tuottoa on tullut vähemmän. Päätettiin muuttaa haalarimerkkien
tuotoiksi 350 € ja vaatteiden tuotoiksi 150 €. Lisäksi päätettiin siirtää tämä kohta
kokonaan kohdan ”Varainhankinta” (entinen ”Muu toiminta”) alle.
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-Muu toiminta: Päätettiin muuttaa kohdan nimeksi ”Varainhankinta”. TYY:n
toiminta-avustuksen suuruus herätti kysymyksiä ja siitä käytiin keskustelua. TYY:n
toiminta-avustusten jakoperusteet muuttuvat ensi vuonna, joten saatavan avustuksen
määrää on hankalaa arvioida. 500 € avustuksen todettiin kuitenkin olevan realistinen
arvio, joten se jätettiin ennalleen.
Päätettiin hyväksyä vuoden 2010 talousarvio edellä mainituin muutoksin.
10§ Puheenjohtajan valinta hallitukselle vuodeksi 2010
Ehdotettiin Samuel Kohosta hallituksen puheenjohtajaksi. Muita ehdokkaita ei ollut,
joten Samuel Kohonen valittiin vuoden 2010 hallituksen puheenjohtajaksi.
11§ Varauheenjohtajan valinta hallitukselle vuodeksi 2010
Ehdotettiin Taneli Ahosta, Juuso Suomista ja Tiina Kuuselaa. Ahonen ja Suominen
ilmoittivat, etteivät ole käytettävissä, joten varapuheenjohtajaksi valittiin Tiina
Kuusela.
12§ Sihteerin valinta hallitukselle vuodeksi 2010
Ehdotettiin Taneli Ahosta, Juuso Suomista ja Noora Parrea. Ahonen ja Suominen
ilmoittivat, etteivät ole käytettävissä, joten sihteeriksi valittiin Noora Parre.
13§ Taloudenhoitajan valinta hallitukselle vuodeksi 2010
Ehdotettiin Jukka Koivistoa hallituksen taloudenhoitajaksi. Muita ehdokkaita ei ollut,
joten tehtävään valittiin Jukka Koivisto.
14§ Kolmesta (3) kymmeneen (10) muun hallituksen jäsenen valinta vuodeksi 2010
Ehdotettiin Juuso Suomista, Samu Vuorelaa, Taneli Ahosta, Matias Knuuttilaa ja
Sami Siipolaa. Kaikki ehdokkaat päätettiin valita jäseniksi Hybridin hallitukseen
vuodeksi 2010.
15§ Vähintään yhden tilintarkastajan ja hänen/heidän henkilökohtaisen
varatilintarkastajan/varatilintarkastajien valinta yhdistykselle
Ehdotettiin Jooseppi Järvistä tilintarkastajaksi ja Tuomo Liljenbäckiä hänen
varatilintarkastajakseen sekä Antti Heikkosta varsinaiseksi ja Jaakko Ilvosta
varatilintarkastajaksi. Päätettiin ehdotuksen mukaan.
16§ Vuoden 2010 liittymis- ja jäsenmaksut
Päätettiin pitää liittymis- ja jäsenmaksut entisellään (0 € kumpikin). Lisäksi määrättiin
kannatusjäsenmaksun suuruudeksi 200 €.
17§ Hallituksen kyselytunti
Yleisön pyynnöstä Hybridin nykyinen hallitus esittäytyi lyhyesti ja kukin jäsenistä
kertoi toimenkuvansa hallituksessa. Lisäksi kyseltiin, että miten vuosi on mennyt, ja
hallitus totesi sen sujuneen ihan OK. Rock&Sciencen ajankohdasta heräsi
kysymyksiä, sillä se osui samaan aikaan Synergian kanssa. Hallitus vastasi, että tämä
päivä oli ainoa, jolloin Klubin live-puoli oli vapaana, ja että jatkossa pyritään
varmistamaan ettei samaan aikaan osu jäsenjärjestöjen tapahtumia.
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18§ Muut mahdolliset asiat
Ei muita asioita.
19§ Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Tuomo Liljenbäck päätti kokouksen klo 19.40.

_______________________________
Tuomo Liljenbäck (puheenjohtaja)

______________________________
Sanna Hellberg (sihteeri)

_______________________________
Jyrki Pulliainen (pöytäkirjantarkastaja)

______________________________
Moona Rahikainen (pöytäkirjantarkastaja)
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