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 Biosfääri ry:n kokous 6/2019 

 
 

Läsnäolevat: pj Maria Heinonen, sihteeri Meri Back, Mari Humalajoki, Esko-Tapani Elo, 

Emma Muhonen, Sara Torppa,  Nina Suomalainen, Sebastian Österman, Alma Seppälä, Inka 

Sylgren 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous: Avataan kokous ajassa 17.04. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Päätös: Kokous on laillisesti koollekutsuttu ja hallituksesta vähintään puolet ovat 

paikalla, joten todetaan kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Kokous: Esitetään lisättäviin asioihin kohtaan 20 (META) Edustus EKY:n vuosijuhlissa. 

Päätös: Päätetään lisätä ylläesitettävät kohdat esityslistaan sekä hyväksyä esityslista 

kokouksen työjärjestykseksi. 

 

Pidetään kokoustauko ajassa 17.05. 

Päätetään kokoustauko ajassa 17.18. 
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4. Edellisen kokouksen 5/2019 pöytäkirjan hyväksyminen 

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Kokous: Pannari oli hyvää. Sääri-sunnuntain esittelytekstit voi kirjoittaa valitsemallaan 

kielellä.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 

6. Posti 

6.1. Kutsu keskustelutilaisuuteen dekaanin ja varadekaanin kanssa 

Kokous: Järjestetään 17.4. klo 13-14.30 Biokeskus 2. Kaikille avoin keskustelutilaisuus 

ajankohtaisista asioista, hallituslaiset voivat osallistua jos ehtivät. 

6.2. Kutsu Lipidin Sikajuhliin 

Kokous:  Järjestetään 12.4., tilaisuudessa esitetään tervehdykset järjestöiltä. Kutsu tullut 

hallitukselle, vastaus on ilmoitettava 29.3. mennessä. Voi osallistua jos haluaa. 

6.3. Satakuntalaisen osakunnan 365 vuosijuhlat 

Kokous: Järjestetään 30.3. Meiltä ei edustajia, sillä ilmoittautuminen päättynyt jo. 

 



 
Hallituksen kokous 6/2019 

Pöytäkirja    

Kiilletie 5 B 19 

00710 Pihlajamäki 

Tiistai 26.3.2019 klo 17 
 

 Biosfääri ry:n kokous 6/2019 

7. Talous ja raha-asiat 

 

7.1. Rahahakemuksien hyväksyminen 

 

Hypätään kohtaan 7.2. 

 

Kokous: Käydään läpi rahahakemukset. 

Nina Suomalainen: Pupun kulkulätkään 4e 

Emma Muhonen: Laskuhumalaetkojen laskiaispulliin ja kaakaoon 39,32e 

Päätös: Hyväksytään yllä esitetyt rahahakemukset. 

7.2. Ennakkoavustus 

Kokous: HYY:ltä on tullut 589e ennakkoavustusta, joka on 4e enemmän kuin viime 

vuonna. 

7.3. Bita 

Kokous: Bita-rahat maksettu Biosfäärille, edellisenä vuonna maksuja ei hoidettu 

Biosfäärin kautta. 

 

8. Menneet tapahtumat ja osallistumiset 

 

8.1. Viikin TDK hallitushengailu 
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Kokous: Sujui kivasti, osallistujia oli parikymmentä henkeä ja Biosfääriltä 6 osallistujaa. 

Järjestö-Kahoot oli onnistunut, palkintona oli omena. Biosfäärin ei tarvitse sponsoroida 

omenaa Ninalle. Puheenjohtajat keskustelivat mm. alumnitoiminnasta.  

 

8.2. MMYL:n vaalipaneeli 

Kokous: Meiltä ei ollut osallistujia, toivotaan että meni hyvin. Yhdeltä ehdokkaalta 

ainakin kuultiin positiivista palautetta. 

 

8.3. Suomi Night 

Kokous: Inka oli loppuajasta rastilla, meni tosi hyvin. YFK teki suuren osan työstä ja he 

olivat innoissaan tdk-järjestöjen hallitushengailusta. YFK haluaa kutsua Biosfäärin joskus 

saunailtaan. MMYL ei oikein osallistunut. Osallistujia oli noin 80 henkeä ja menot olivat 

noin 200e, joka jaetaan neljälle. Tuli positiivista palautetta tapahtumasta. 

 

8.4. Viikin merkkimarkkinat 

Kokous: Myytiin merkkejä, rahaa saatiin 65e. Biosääri – merkit pitää tilata. 

 

 

Palataan kohtaan 7.1. Rahahakemuksien hyväksyminen. 

 

 

9. Käsiteltävät asiat  

 

Kokous: Ei käsiteltäviä asioita. 
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10. Tulevat tapahtumat ja osallistumiset 

 

10.1. Yhteislähtö ChemBio – messuille yhteistyössä Loimu Viikin kanssa 

Kokous: Alma on menossa. 30e budjetilla hankitaan pillimehua ja banaaneja. Oli 2 

ilmoittautunutta, joista 1 siirtyy aamupäivälle. Alma keskustelee vielä siitä, mitä tehdään 

jos mukana vain yksi osallistuja. Almalta tulossa ig – live. Yritetään suostutella molen 

fuksit mukaan. 

10.2. Sitsit 

Kokous: Tulossa kovaa vauhtia ja ilmoittautuneita oli reilu viikko sitten 22, joista ¾ oli 

Biosfääriltä. Menu: kasvispiirakka, mustapapupihvi ja bataattimuusi sekä browniet. 

Halukkaat voivat auttaa ruokien teossa. Laulunjohtaja meiltä toimii Rasmus. 

10.3. Bita 

Kokous: Maksut laitettu ja kaikki ovat maksaneet. 

10.4. BYTDK:n järjestöjen hallitushengailu 

Kokous: Pidetään huomenna Pupulla, Alma pyytää faktat hallituslaisilta. 

10.5. Viikki GP 

Kokous: Pidetään haippi-rasti eli väännetään rautalangasta. Nina ja Meri hoitavat laput 

sitä varten. 
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10.6. Vappureha 

Kokous: Kokous tulossa 28.3. ja haalarimerkki on tulilla. Paikkana toimii Skohan ja 

haalarit saa pitää päällä koko illan. 800 lippua, Skohan toivoo, että porukka saapuisi 

ajoissa.  

10.7. Biosfäärin vappuviikko 

Kokous: Hoplopista odotetaan varmistusta. Ainejärjestöiden tulee keksiä ideoita 

tapahtumiin, Symbioosi mietti tähän kyykkää ja pihapelejä. Merkki voisi olla yhtenäinen 

viimevuotisen merkin kanssa, mutta sitä voisi vähän muunnella vuosi vuodelta. Jullelta 

varmistettava, voiko hän suunnitella merkin, ja Roopelta voidaan kysyä jos Julle ei ehdi. 

27.3. luvassa vappuviikon suunnittelua. 

10.8. Opiskelijoiden ilmastolakko 

Kokous: Symbioosin puheenjohtajalta tuli ehdotus yhteislähdöstä ja äänestysekskusta 

Koronan äänestyspaikalle, mukaan voisi tulla muitakin Viikin tiedekuntia. Tarja Halonen 

tulee puhumaan Senaatintorille, Niinistön kanssa puhuttu jos hänkin osallistuisi. 

Tapahtumaan voisi lisätä vielä jonkun aktiivisemman osuuden. Tapahtuma alkaa klo 12 

Senaatintorilla, osallistujien määrää vielä vaikea arvioida. Infopaketti lukioille laitetaan 

huomenna. 

 

11. Tiedekunta ja yliopisto 

Kokous: Tänään juhlitaan yliopiston vuosipäivää. Myös tiedekuntaneuvoston kokous 

pidettiin tänään. Kokouksessa oli kiistelty julkaisujen hyväksymisestä sekä keskusteltu 

strategiasta. Opetusta korostettiin ja todettiin, että sen tulisi olla monipuolisempaa sekä 

tarjota työelämätaitoja. Tvärminnen opiskelija-asuntolan remontti on kohta valmis, 
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seuraavaksi remontoidaan päärakennus. Aluksi remontin kustannusarvio oli 6,5 

miljoonaa euroa, nyt 8,5 miljoonaa euroa. Tiedekunnan oma tilaisuus yliopiston 

strategiaan liittyen pidetään 4.4., kampuksen oma 8.4. ja rehtorin kampuskierros 24.4. 

Kaikki tilaisuudet järjestetään Viikissä.  

 

12. Opintoasiat 

 

Kokous: Helix on avannut opintoasioiden e-lomakkeen. Neurotieteiden joryllä oli 

ensimmäinen kokous viime viikolla ja hakijoita maisteriohjelmaan oli runsaasti. 

Fysiologian puoli on vähän epäsuositumpi, ja imagomuutosta voisi miettiä. 

Opintotoimikunnan seuraava kokous olisi Viikki GP – päivänä mutta se varmaan 

siirretään toiselle päivälle. Tiedekuntajärjestöjen pj – listoille viesti, että YTHS tarvitsee 

edustajan ja varaedustajan. Y-kandin jory joutui perumaan valmistellun ja odotetun 

kokouksensa. 

 

 

13. Kurssiwiki 

Kokous: Janilta saadut terveiset: Uudesta sopimuksesta luonnos ensi sunnuntaisin 

mennessä ja mikäli siinä ei ole muokattavaa niin allekirjoitetaan heti. Teknisenä 

muutoksena palvelimen vaihtuminen. Viimeisimmän mainostuksen jälkeen ei ole tullut 

montaa kommenttia, pitää muistuttaa vielä ennen lomaa kaikkia kommentoimaan. 

Vapun jälkeen voisi järjestää Kurssiwiki – palautetapahtuman.   

Fuksit voisivat tehdä Kurssiwiki – memen. 

 



 
Hallituksen kokous 6/2019 

Pöytäkirja    

Kiilletie 5 B 19 

00710 Pihlajamäki 

Tiistai 26.3.2019 klo 17 
 

 Biosfääri ry:n kokous 6/2019 

 

14. HYY 

Kokous: Nykyään YLVA, nimi haluttiin vaihtaa, sillä HYY-yhtymä ja HYY ovat menneet 

välillä sekaisin. Nimenmuutos tehtiin myös brändiuudistuksen myötä. Vastuuvapaus 

myönnettiin. Edustajiston kokous oli Viikin tdk – järjestöjen hengailuillan päällä. 

Toiminta-avustusten jakoprosessi on käynnissä. 

 

15. Työelämäasiat 

 

Kokous: Pohditaan, mitä haluttaisiin järjestää. Uratarinoita voisi esitellä vaikka fb – 

päivityksien muodossa. Helixin eksku Fimmille tulossa 17.4. Ekskua voisi mainostaa myös 

Symbioosille. Syksyllä järjestetään cv-työpaja mutta se ei ole vielä ajankohtaista. 

 

16. Ainejärjestot 

 

16.1. Symbioosi 

Kokous: Vuosijuhlien valmistelu on alkanut. Tiedekulman eksku siirtynyt Symbioosille. 

Ahviksella voittajatiimissä oli yksi fuksi. Keli oli paikoin vaarallinen mutta kivaa oli. 

16.2. Helix 

Kokous: Sitsit sujuivat hyvin. Vuosijuhliin kerätään yhä rahaa, mikä sujuu vähän hitaasti. 

Opintoasialomake on nyt auki. Pupu – bileet ovat tulossa 29.3. yhdessä Fyysikko-killan 

kanssa. Viime viikolla noin 50 henkeä oli ilmoittautunut. Jos yli 50 henkeä tulossa 
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Pupulle, asiasta pitäisi ilmoittaa HYY:lle. Helixin laulukirja uudistuu. Perustetaan kiittämis 

– toimikunta eli tullaan jakamaan lisää kunniamerkkejä.  

16.3. Myy 

Kokous: Tulossa monta tapahtumaa: urheilu – eksku, Rush – eksku, Muutosta ja 

Murkinaa, vierailu Viikin ympäristötaloon sekä Disney – leffailta. Mascot – tiistait ovat 

palanneet. 

16.4. SvNK 

Kokous: 100. vuosijuhlien vuosijuhlatiimi on kasassa. Vesivuoto – ongelmat Klubbenilla 

ovat selvinneet. 1.4. on seuraava hallituksen kokous. 

 

 

17. Fuksit ja tuutorit 

Kokous: Nean terveiset: Tuutorihakemuksia tuli tänä vuonna todella paljon, 

pienen säätämisen jälkeen ketään ei kuitenkaan jätetty pois, vaan kaikille löytyi joku 

homma. Tuutorien kokonaislukumäärä oli 3 ruotsinkielistä, 3 tvex-tuutoria (tuutoroivat 

vain tvexiä suuresta kokonaishakijamäärästä johtuen), 16 (8 paria) bilsalle, molelle ja y-

kandille kullekin, 10 kv-tuutoria (paljon suomenkielisiä esim. y-kandin fukseja, koska 

siellä oli erityisen paljon tuutorihalukkaita) ja 7 maisterituutoria (kasvibilsalle ei löytynyt 

ketään omaa, joten yhdistetty ekoevon kanssa).  

Tuutorikoulutus toteutetaan yhdessä MMTDK:n kanssa. Sekä kandituutorien että kv- ja 

maisterituutorien ensimmäiset tapaamiset olivat viime viikolla, missä esiteltiin "kurssin" 

käytänteet. Ryhmänohjauskoulutukset toteutetaan neljässä eri kerrassa, jossa MMTDK:n 
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ja BYTDK:n tuutorit ovat sekaisin jokaisen omien aikataulujen sopivuuksien perusteella. 

Sen lisäksi kaikille pakollinen HYY:n tuutoriseikkailu on 4.4. 

Symbioosilta (Elisalta) tuli viestiä, että olisivat BYTDK järjestöjen puolesta halukkaita 

pitämään tuutoreille tapahtumaturvallisuusinfon. Selvittelen Jukka T kanssa, miten ja 

milloin se olisi mahdollista – koulutukset ovat yhdessä MMTDK:n kanssa, joten onko 

tulossa jotain muuta tapaamista, missä vain BYTDK:n tuutorit olisivat kaikki paikalla.  

FB-ryhmä kaikille tuutoreille on perustettu, mutta tuutorien keruu sinne on vielä kesken, 

sillä joillekin oli epäselvää se, että pitäisi liittyä vuoden 2019 eikä 2018 ryhmään.... 

  

18. Tilat ja tilatoimikunta 

Kokous: Pupun kokous pidettiin 25.3. Help on tulossa Pupun tiloihin. Biosfääri sai 

suullisen varoituksen, sillä Laskuhumala – etkoilla joku oli mennyt seikkailemaan 

jonnekin, minne ei olisi saanut. Huonekalut pitää sijoittaa keskelle huonetta. 

Siivoustarvikkeita hankitaan. Turvallisen tilan periaatteet on tehty. Siivousvuoro on ensin 

meillä viikolla 15. 

 

19. Nettisivut ja tiedotus 

Kokous: Selvisi, että Biosfäärillä on olemassa sähköpostilista, jossa jäsenjärjestöt ovat 

mukana. Valitaan nettisivuille kuvat hallituslaisista ja kirjoitetaan esittelytekstit 

seuraavaan kokoukseen mennessä, ja jos näitä ei tee siihen mennessä, on sakkoviinin 

velkaa. Huolehditaan kukin Sääri-sunnuntain päivittämisestä. Twitterissä nyt 69 

seuraajaa!  
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Päätös: Jos nettisivun esittelytekstiä ei ole kirjoitettuna ja kuvaa valittuna seuraavaan 

kokoukseen mennessä, on velkaa sakkoviinin!  

 

Pidetään kokoustauko ajassa 18.54 

Päätetään kokoustauko ajassa 18.59 

 

20. Hallituksen kokouksen TOP3-lista 

 

20.1. ChemBio – messujen ig – livestriimiä voi seurata! 

 

20.2. Ilmastolakon yhteislähtö ja äänestyseksku 

 

20.3. Twitterissä 69 (hihihihi :Dd) seuraajaa 

 

21. META 

Pohjaesitys: EKY:lle vuosijuhlalahjaksi 20 euron lahjoitus Karva Kaverit ry:lle. 

Kokous: EKY:ltä tuli toive, että mahdolliset lahjoitukset tehtäisiin Karva Kaverit ry:lle. 

Vastatkaa Alman sähköpostiin huomista hallitushengailua varten. Ehdotetaan Almasta 

Biosfäärin hupivastaavaa. Jani saapuu Suomeen 9.6. Ennen kesää voisi tehdä 

budjettikatsauksen.  
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Päätös: Merkittiin tiedoksi. Alma valittiin Biosfäärin hupivastaavaksi. Biosääri tekee 20 

euron lahjoituksen Karva Kaverit ry:lle EKY:n nimissä. 

 

22. Seuraava kokouksen ajankohdan päättäminen 

Kokous: Seuraava kokous pidetään 9.4. klo 13. 

 

23. Kokouksen päättäminen  

Kokous: Päätetään kokous ajassa 19.09. 

 

 

 
________________________________           ________________________________ 
Puheenjohtaja Maria Heinonen            Sihteeri Meri Back 
 
 
 
 

 


