Hybridi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Yhdistyksen tarkoitus ja päämäärät
Hybridi Turku ry:n (myöhemmin Yhdistys) tarkoituksena on:
1) Ajaa tiedekunnan opiskelijoiden etua heidän koulutuspoliittisissa, sosiaalipoliittisissa ja
yhteiskunnallisissa tavoitteissaan.
2) Lisätä yhteistyötä ja yhteydenpitoa jäsenjärjestöjensä välillä.
3) Edistää tiedekunnan opiskelijoiden sosiaalista kanssakäymistä ja yhteenkuuluvuutta
järjestämällä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.
Yleinen yhdistystoiminta
Yhdistyksen hallitus toimii yhdistyksen toimeenpanevana elimenä ja vastaa yhdistyksen
toiminnasta.

Hallituksen

jäsenten

vastuualueet

määritellään

hallituksen

järjestäytymiskokouksessa. Lisäksi hallituksen ulkopuolelta voidaan nimetä tarpeen mukaan
toimihenkilöitä hoitamaan hallituksen nimeämiä tehtäviä.
Yhdistys järjestää sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen sekä tarpeen vaatiessa ylimääräisiä
kokouksia. Yhdistyksen hallitus kokoontuu säännöllisesti niin, että yhdistyksen toimintaa saadaan
ylläpidettyä ja edunvalvonta pysyy ajantasaisena. Hallitus järjestää tarpeen mukaan yksittäisiä
tapahtumia tai kannanottoja käsitteleviä tapaamisia sekä toimintaa edistäviä iltakouluja.
Yhdistyksen toiminnan jatkuvuutta parannetaan siten, että hallituksen jäsenet laativat raportin
vastuualueen hoidosta ja uusista ideoista seuraajalleen. Vastavalitut hallituksen jäsenet
perehdytetään

tehtäväänsä

henkilökohtaisesti.

Hallituksen

jäsenet

osallistuvat

koko

toimikautensa ajan aktiivisesti TYYn järjestämiin koulutuksiin. Yhdistyksen toimintaa koskeva
materiaali tallennetaan yhteiseen verkkokansioon kaikkien hallituslaisten saataville. Lisäksi
asiakirjat arkistoidaan yhdistyksen toimistolle.
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Jäsenistö
Yhdistys pyrkii säilyttämään nykyiset jäsenjärjestönsä. Muita jäsenyyttä hakevia Turun yliopiston
opiskelijajärjestöjä voidaan liittää yhdistykseen sen sääntöjen sallimissa rajoissa. Yhdistys
ylläpitää ja päivittää jäsenluetteloa tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Jäsenjärjestöjen yhteistyön edistäminen
Yhdistys edistää jäsenjärjestöjensä yhteistyötä välittämällä tietoa ja kuulumisia jäsenjärjestöjensä
välillä. Yhdistys järjestää jäsenjärjestöjen hallitusten yhteistyön edistämiseksi tapaamisia, joissa
hallitukset voivat tutustua muihin tiedekunnan ainejärjestöaktiiveihin. Lisäksi järjestetään
tapaamisia hallitusten eri toimialueiden vastuuhenkilöiden kesken kokemusten ja ideoiden
vaihtamiseksi

sekä

tiedonkulun

parantamiseksi.

Vastuualuetapaamisia

järjestetään

puheenjohtajille, koulutuspoliittisille ja sosiaalipoliittisille vastaaville, tapahtumavastaaville,
kansainvälisyysvastaaville, ympäristövastaaville, kulttuuri- ja liikuntavastaaville sekä tarpeen
mukaan muiden vastuualueiden hoitajille. Koulutuspoliittisten vastaavien tapaamiseen kutsutaan
myös

tiedekunnan

johtokunnan

opiskelijaedustajat,

tiedekunnan

koulutuksenkehittämistyöryhmän opiskelijaedustajat sekä halloped-koordinaattori ja tarvittaessa
muita hallopedeja, jotta yhteydenpito ainejärjestöjen ja päättävien toimielinten välillä paranisi.
Yhdistys järjestää lisäksi tapahtumia jäsenjärjestöjensä sekä kaikkien luonnontieteiden ja
tekniikan tiedekunnan opiskelijoiden yhteishengen edistämiseksi.
Yhdistys voi tehdä tarvittavia hankintoja, joita jäsenjärjestöt voivat lainata, esim. sitsiastiasto,
kyykkäsetti sekä kuohuviinilaseja. Vaihtoehtoisesti hallituksen jäsen pitää yllä listaa järjestöiltä
lainattavista tavaroista, jolloin järjestöjen on helppo tietää keneltä voisi lainata mitäkin.
Opintoasiat ja edunvalvonta
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Jäsenjärjestöjä ja heidän jäsenistöään koskevia päätöksiä seurataan aktiivisesti ja niihin otetaan
kantaa. Yhdistys viestii jäsenilleen koulutuspoliittisesta toiminnastaan vähintään kerran
kuukaudessa. Yhdistys muodostaa kantansa opintoasioihin kuulemalla jäsenjärjestöjään ja
hallinnon opiskelijaedustajia.
Yhdistyksen koulutuspoliittinen vastaava avustaa tarvittaessa yhdessä halloped-koordinaattorin
kanssa tiedekunnan piirissä toimivia hallinnon opiskelijaedustajia. Yhdistys edistää tiedekunnan
hallinnon opiskelijaedustajien tiivistä yhteistyötä ja on yhteydessä tiedekunnan hallinnon
opiskelijaedustajiin vähintään kuukausittain. Yhdistys pitää yhteyttä tiedekunnassa opiskeleviin
ylioppilaskunnan edustajiston jäseniin ja kutsuu heidät tarvittaessa yhdistyksen hallituksen
kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin kertomaan uusista päätöksistään.
Yhdistys tekee TYYlle esityksen tiedekunnan halloped-koordinaattoriksi valittavasta henkilöstä.
Yhdistyksen koulutuspoliittinen vastaava tekee tiivistä yhteistyötä tiedekunnan hallopedkoordinaattorin kanssa.
Yhdistys kerää tarvittaessa koulutuspoliittista palautetta luonnontieteiden ja tekniikan
tiedekunnan opiskelijoilta tai jäsenjärjestöjensä jäseniltä.
Yhdistys kartoittaa ja vertailee jäsenjärjestöjen käytäntöjä muun muassa tuutoroinnissa ja
opintoasioiden edunvalvonnassa kehittääkseen jäsenjärjestöjen käytäntöjä ja jakaakseen hyväksi
todettuja toimintatapoja järjestöjen välillä.
Yhdistys suunnittelee ja toteuttaa jäsenistön ja puoluepoliittisesti sitoutumattoman
edustajistoryhmä Hybridiaanin välistä yhteistoimintaa ja pitää jäsenjärjestönsä ajan tasalla
ylioppilaskunnan päätöksenteosta ja tietoisena mahdollisuudesta vaikuttaa edustajiston
päätöksiin. Yhdistys vastaa Hybridiaanin internet-osoitteen ja kotisivutilan vuosimaksusta ja
avustaa Hybridiaania muissa tarpeellisissa menoerissä.
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Yhdistys aktivoi opiskelijoita osallistumaan järjestötoimintaan ja koulutuspolitiikkaan muun
muassa kutsumalla opiskelijoita edunvalvontasaunoihin, jotka Yhdistys järjestää kaksi kertaa tai
useammin vuodessa, tai muihin vastaaviin tapahtumiin.
Työelämäasiat
Yhdistys järjestää yhdessä Rekryn tai muun yhteistyökumppanin kanssa CV-klinikan alkuvuodesta.
Yhdistys kehittää työelämätoimintaansa vuoden 2019 aikana ja järjestää jäsenjärjestöilleen
tapaamisia aiheeseen liittyen.
Ympäristöasiat
Yhdistyksen

hallitus

valitsee

keskuudestaan

ympäristövastaavan.

Yhdistys

käyttää

tapahtumissaan mahdollisimman paljon ei-kertakäyttöisiä astioita ja ruokailuvälineitä. Roskat
lajitellaan sekä tapahtumissa että toimistolla ja kaikki kierrätyskelpoinen jäte kierrätetään.
Vuonna 2019 panostetaan erityisesti kierrätyskelpoisuuteen ja jätteen määrän vähentämiseen.
Yhdistyksen tapahtumissa on aina tarjolla kasvisruokaa.
Yhdenvertaisuusasiat
Yhdistyksen

hallitus

valitsee

keskuudestaan

yhdenvertaisuusvastaavan,

joka

valvoo

yhdenvertaisuuden toteutumista ja perehdyttää muun hallituksen TYYn yhdenvertaisuusoppaan
sisältöön. Koko hallitus osallistuu TYYn yhdenvertaisuuskoulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.
Yhdistyksen tapahtumat eivät sisällä nöyryyttävää tai loukkaavaa toimintaa. Yhdistys huomioi
yhdenvertaisuuden

ja

loukkaamattomuuden

tapahtumien

teemoissa.

Yhdistys

ottaa

tapahtumissaan huomioon erilaiset ruokavaliot ja allergiat.
Kansainvälisyysasiat
Yhdistyksen nettisivuilla on englanninkielinen osio, jonka sisältöä laajennetaan entisestään
vuoden 2019 aikana.
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Yhdistyksen

hallitus

valitsee

keskuudestaan

kansainvälisyysvastaavan,

joka

edistää

kansainvälisyysasioita koko tiedekunnan tasolla. Kansainvälisyysvastaava tai muut hallituksen
jäsenet osallistuvat TYYn International Councilin tapaamisiin. Yhdistys osallistuu TYYn Welcome
Fairiin ja International Infomarketiin.
Kansainvälisyysvastaava hallinnoi Hybridin kv-jaostoa, jonka jäseniä ovat mahdollisuuksien
mukaan kaikki jäsenjärjestöjen kansainvälisyysvastaavat. Jaoston tarkoituksena on helpottaa
järjestöjen välistä yhteistyötä kansainvälisyyden kehittämiseen niin jäsenjärjestöissä kuin
tiedekuntatasollakin. Kv-jaoston tapaamisia järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa,
kuitenkin aina tarpeen mukaan. Mikäli jaostotoiminta katsotaan käteväksi, sitä voidaan laajentaa
vuoden aikana myös muihin osa-alueisiin.
Yhdistys järjestää kansainvälisille opiskelijoille vuoden 2019 aikana keväällä vähintään yhden
tapahtuman, alkusyksyn aikana piknikin sekä loppusyksystä pikkujoulut. Kaikista tiedekunnan
vapputapahtumista koostetaan kansainvälisille opiskelijoille sopiva versio, jota mainostetaan
näkyvästi.
Kulttuuri ja liikunta
Yhdistys järjestää yhteensä vähintään viisi liikunta- ja kulttuuritapahtumaa vuoden 2019 aikana.
Yhdistys kehittää vuonna 2018 aloitettua liikunta- ja kulttuuritoimintaa ja kasvattaa tapahtumien
osallistujamääriä.
Tiedotus ja julkaisutoiminta
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja muusta jäsenjärjestöjä koskevista asioista jäsenilleen
sähköpostitse käyttäen hybridi-info-sähköpostilistaa, sekä asiasta riippuen esimerkiksi Facebookja Instagram-sivujaan. Yhdistyksen hallitus päivittää Facebook- ja Instagram-sivuja viikoittain koko
lukuvuoden ajan. Yhdistys viestii viikoittain jäsenilleen vähintään omasta sekä TYYn toiminnasta.
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Yhdistyksen kaikki Facebookiin ja Instagramiin lisättävät päivitykset ja tapahtumakuvaukset
kirjoitetaan sekä suomeksi että englanniksi. Samoin sekä suomeksi että englanniksi kirjoitetaan
kaikki ne sähköpostit, jotka on tarkoitettu suoraan välitettäväksi jäsenjärjestöjen jäsenistöille.
Yhdistys päivittää nettisivujensa sisältöä aktiivisesti koko vuoden ajan.
Yhdistys julkaisee tapahtumansa TYYn tapahtumakalenterissa. Yhdistyksellä on oma, yhdistyksen
verkkosivuilla näkyvä kalenteri, johon päivitetään aktiivisesti yhdistyksen omien tapahtumien
lisäksi jäsenjärjestöjen tapahtumia.
Yhdistys julkaisee syyslukukauden alussa Vaihtoehtoisen Opinto-Oppaan (VOO), joka jaetaan
kaikille jäsenjärjestöjen uusille opiskelijoille. VOO:n sisältöä päivitetään, jotta se sisältää
ajantasaista tietoa yliopistosta, kampuksesta ja opiskelijatoiminnasta.
Suhdetoiminta
Yhdistys ylläpitää suhteita Turun yliopiston ylioppilaskuntaan (TYY) ja Turun yliopiston
luonnontieteiden ja tekniikan tiedekuntaan. Erityistä huomiota kiinnitetään suhteiden
kehittämiseen yhdistyksen jäsenjärjestöihin ja puoluepoliittisesti sitoutumattomaan Hybridiaaniedustajistolistaan. Lisäksi Yhdistys tekee yhteistyötä yliopiston muiden yksiköiden kuten
tiedekunnan kirjaston kanssa ja välittää opiskelijaedustajia erilaisiin työryhmiin.
Yhdistys pitää yhteyttä matemaattis-luonnontieteellisten ja teknisten alojen ammattijärjestöihin
Loimuun ja TEKiin. Yhteydenpitoa toteutetaan nimeämällä Yhdistykselle toimihenkilöt, joiden
tehtäviin kuuluu tiedonkulku Yhdistyksen ja ammattiliittojen välillä, sekä mahdollisten
yhteistyömuotojen kartoittaminen.
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Yhdistys pitää yhteyttä muihin Turun yliopiston tiedekuntajärjestöihin vähintään kuukausittaisella
tasolla ja järjestää tarvittaessa tapaamisia esimerkiksi koulutuspoliittisten vastaavien kesken.
Vuoden 2019 aikana Yhdistys tutkii mahdollisuuksia kehittää valtakunnallista yhteistyötä muiden
yliopistojen vastaavien yhdistysten kanssa.

Vapaa-ajan toiminta
Yhdistys järjestää jäsenistölleen vuoden aikana seuraavat hyväksi todetut tapahtumat, joita voi
kuitenkin kehittää hallituksen näkemyksen mukaan ja tapahtumasta riippuen järjestää
yhteistyössä muiden yhdistysten tai jäsenjärjestöjen kanssa. Tapahtumia mainostetaan hyvissä
ajoin muun muassa sähköpostilla, julisteilla ja Facebookissa. Yhdistyksen järjestämiä tapahtumia
ovat ainakin seuraavat:
-

Hallitussitsit, jossa jäsenjärjestöjen uudet hallitukset esittäytyvät toisilleen. Hallitussitsit
järjestetään kevätlukukauden alussa. Tilaisuuden tarkoituksena on myös esitellä Yhdistystä
uusille toimijoille ja ottaa ensimmäinen kontakti tulevan vuoden yhteistyölle.

-

Alkuvuodesta järjestettävä Liukuva Laskiainen tai sen korvaava uusi tapahtuma.

-

Vappusitsit huhtikuussa ennen vappuviikkoa kaikille jäsenjärjestöjen jäsenille.

-

VappuStartti 25.4.2019, pääsylippuna toimii perinteinen VappuStartin Einstein-haalarimerkki.

-

VappuStarttia edeltävä, kaikille jäsenjärjestöjen jäsenille suunnattu grillaamista sisältävä
tapahtuma, joka järjestetään lähtökohtaisesti yhdessä Digit ry:n ja Nucleus ry:n kanssa.

-

Vappuaaton boolitus mahdollisuuksien mukaan perinteisellä paikalla Yliopistonmäen
suihkulähteellä.
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-

Haalarikellunta heinäkuussa. Tapahtumassa on oltava mahdollisuus uida ja saunoa.

-

Kesäpiknik Haalarikellunnan ja lukuvuoden alun välissä.

-

SyysStartti,

jonka

pääsylippuna

toimii

SyysStartin

Einstein-haalarimerkki.

Uusien

opiskelijoiden pilttikasseihin jaetaan alennuskuponki, jolla houkutellaan mahdollisimman
moni uusi opiskelija SyysStarttiin. Lisäksi tuutoreille annetaan etuuksia pilttiryhmänsä
kannustamisesta mukaan.
-

SyysStartin rastikierros, jossa uudet opiskelijat jaetaan ryhmiin. Ryhmät kiertävät rastilta
rastille, joita pitävät Yhdistyksen jäsenjärjestöt, Yhdistys ja Yhdistyksen yhteistyöjärjestöt.
Rastikierroksen tarkoituksena on tutustuttaa uudet opiskelijat alarajojen yli ja rastit tulee
suunnitella mielessä pitäen tätä päämäärää. Rastit ovat lähtökohtaisesti alkoholittomia.

-

Piltti- ja fuksi-iltamat järjestetään uusille opiskelijoille syksyn aikana. Tapahtuman
tarkoituksena on tutustuttaa eri jäsenjärjestöjen opiskelijoita toisiinsa. Tapahtumassa
jaetaan

jäsenjärjestöjen

tuutoreille

sheriffitähden

muotoiset

haalarimerkit

sekä

pilttipurkkimerkit ja uusille opiskelijoille pilttipurkkimerkit. Tapahtumaan on vapaa pääsy
Yhdistyksen jäsenjärjestöjen tuutoreilla ja uusilla opiskelijoilla ennen ohjelman alkua.
Lisäksi Yhdistys järjestää muita illanviettoja, tapahtumia sekä vierailuja jäsenten toivomusten ja
yhdistyksen resurssien puitteissa. Erityisesti Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry:n
kanssa tulee järjestää vähintään yksi tapahtuma vuoden 2019 aikana.
Tuutorointi
Yhdistys osallistuu aktiivisesti tiedekunnan tuutorointitoimintaan yhteistyössä opintoneuvojien ja
jäsenjärjestöjen sekä tuutorien kanssa. Yhdistys järjestää tuutoreille kevään tai kesän aikana
tapahtuman, joka tukee ryhmäytymistä ja yhteishengen luomista. Yhdistys kokoaa uusille
opiskelijoille oppaita ja muuta materiaalia sisältävät pilttikassit. Yhdistys toimittaa syksyisin
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kaikille jäsenjärjestöjen tuutoreille ja uusille opiskelijoille jaettavan Vaihtoehtoisen opintooppaan (VOO). Yhdistys varmistaa, että myös maisteriohjelmien tuutorointi on järjestetty
asianmukaisella tavalla. Lisäksi Yhdistys esittäytyy uusille opiskelijoille johdantoviikolla.
Ekskursiot
Yhdistys järjestää vuonna 2019 yhteiskuljetuksen MM-kyykkään sekä kysynnän mukaan
kuljetuksia

muihin

valtakunnallisiin

opiskelijatapahtumiin.

Yhdistys

tukee

kuljetuksia

taloudellisesti yhdistyksen varallisuuden suomissa puitteissa. Yhdistys järjestää lisäksi
opintomatkoja jäsenistön sitä toivoessa kotimaisiin ja ulkomaisiin yliopistokaupunkeihin.
Opintomatkoilla tutustutaan vähintään yhteen paikalliseen yritykseen tai organisaatioon sekä
mahdollisuuksien mukaan paikallisiin opiskelijoihin.
Vuosijuhlat
Yhdistys järjestää 15-vuotisjuhlat lähellä yhdistyksen perustamispäivää (30.11.). Yhdistyksen
hallitus on vastuussa vuosijuhlien toteuttamisesta yhdessä vuosijuhlatoimikunnan kanssa.
Vuosijuhlat järjestetään juhlavissa ja asianmukaisissa tiloissa.
Talous
Yhdistyksen taloutta hoitaa yhdistyksen kokouksen valitsema taloudenhoitaja. Hänellä ja
hallituksen puheenjohtajalla on tilinkäyttöoikeudet yhdistyksen tilille. Taloudenhoitaja pitää
muun hallituksen tietoisena talouden kulloisestakin tilasta ja valvoo sitä yhdessä koko hallituksen
kanssa.
Yhdistys rahoittaa toimintaansa järjestämiensä tapahtumien tuloilla, saamillaan avustuksilla,
yhdistyksen omien tuotteiden myynnillä sekä mainostuloilla. Vaihtoehtoisen opinto-oppaan
painokulut katetaan myymällä mainostilaa oppaasta muun muassa ammattiliitoille ja yrityksille.
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Toiminnan kehittäminen
Yhdistyksen hallitus kehittää yhdistyksen toimintaa parhaaksi katsomallaan tavalla. Jo perinteeksi
muodostuneita tapahtumia voidaan kehittää tai niiden ajankohtaa voidaan muuttaa, mikäli sen
koetaan parantavan tapahtuman suosiota tai järjestämisedellytyksiä. Yhdistykselle syksyllä 2013
vuokrattu toimisto on pidettävä aktiivisessa käytössä ja sen mahdollisuuksia kokousten ja
tapaamisten järjestämisessä hyödynnettävä. Vuoden 2019 aikana Yhdistyksen hallitus tekee
toimistoansa tunnetummaksi Yhdistyksen jäsenjärjestöjen jäsenistöjen keskuudessa.
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