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Läsnäolevat: pj Maria Heinonen, sihteeri Meri Back, Sara Torppa, Nina Suomalainen, Inka 

Sylgren, Alma Seppälä, Mari Humalajoki, Esko-Tapani Elo 

 

1. Kokouksen avaus  

Kokous: 13.01. 

 

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: Ei lisättävää esityslistaan. 

Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Edellisen kokouksen 7/2019 pöytäkirjan hyväksyminen 

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
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5. Ilmoitusasiat 

Kokous: Ei ilmoitusasioita. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 

6. Posti 

Kokous: Ei postia. 

 

7. Talous ja raha-asiat 

7.1. Rahahakemuksien hyväksyminen 

Kokous: Käydään rahahakemukset läpi. 

Nina Suomalainen: tulostus 5e 

Päätös: Hyväksytään käsitellyt rahahakemukset. 

7.2. Käteiskassa 

Kokous: Osa käteisestä (660e) on viety pankkiin, kolikot vielä jäljellä. 

 

8. Menneet tapahtumat ja osallistumiset 
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Hypätään kohtaan 11. 

 

 

8.1. Yhteislähtö ChemBio messuille 

Kokous: Muutama molen opiskelija lähti mukaan, ja osa käynyt mutta eri aikaan.  

 

8.2.  Alanvaihtositsit TYT:n kanssa 

Kokous: Keittiöviini teki tehtävänsä. Kuulemma mukavat sitsit ja jatkotkin taisi olla kivat. 

Laskutus pitää hoitaa. Osallistujia oli 36, mukana paljon matlulaisia. 

 

8.3. BYTDK:n järjestöjen hallitushengailu 

Kokous: Kahoot oli hyvä! Leikittiin pari leikkiä ja osallistujia oli 20-30. Käytettiin noin 

20e. 

 

8.4. Viikki GP 

Kokous: Hyvin meni ja Haippirastia kehuttiin.  

 

8.5. Yhteislähtö opiskelijoiden ilmastolakkoon + äänestysexcu 

Kokous: Hyvin meni, noin 20 oli mukana Viikissä ja keskustassa vielä noin 20 lisää.  

 

 

9. Käsiteltävät asiat  

9.1.  Unicafe appro 
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Kokous: Ajankohta pitäisi sopia ja kysyä Unicafelta sponsoroinnista tai sitten pyytää 

HYY:n projektitukea. Haalarimerkin teemasta päästävä yhteisymmärrykseen Unicafen 

kanssa ja suunnittelija sekä merkin tyyli on laitettava mietintään. Appron voisi järjestää 

lokakuussa ja passista voisi pyytää osallistumismaksun, jos ei saada rahaa – samalla saisi 

osallistujamääränkin tietoon. Mainostusta varten on tehtävä julisteita. 

 

9.2. Esittäytyminen orientaatioviikon infotilaisuudessa 

 

Mirjami lähti ajassa 13.40. 

 

Kokous: Biosfääri voisi käydä esittäytymässä – laitetaan viestiä että ollaan kiinnostuneita 

osallistumaan. Ehkä esittäytyminen myös kv-opiskelijoille. Nea voi hoitaa. 

Päätös: Nea vastaa että halutaan esittäytyä. 

 

10. Tulevat tapahtumat ja osallistumiset 

10.1. Bita 

Kokous: Bita lahja on vietävä ja päätettävä budjetti sille. Lahjaehdotus on jallupullo ja 

budjetiksi enintään 20e (tai jallupullon verran).  

Päätös:  Budjetti enintään 20e ja lahja on todennäköisesti jallupullo. 

10.2. Vappureha 



 
Hallituksen kokous 7/2019 

Pöytäkirja    

Biokeskus 3, toisen kerroksen aula 

Viikinkaari 1, 00790 Viikki  

Tiistai 9.4.2019 klo 13 
 

 Biosfääri ry:n kokous 7/2019 

Kokous: Lipunmyynti aukesi 1h 45min sitten. Mainostetaan vielä lisää. Biosfäärin etkot 

voisi järjestää, Pupu jo varattu silloin mutta myös ulkoetkot voisi toimia. Ei tiedetä vielä, 

pääsevätkö hallituslaiset jonon ohi. Saadaan todennäköisesti opiskelija-alennukset. 

10.3. Biosfäärin vappuviikko 

Kokous: Symbioosilta tullut tapahtumasuunnitelma mutta muilta ei vielä. 

Tapahtumavastaavat voisivat vielä kokoustaa. Biosfäärin tapahtumia ovat Hoplop ja 

Vappureha. Ennen vappuviikkoa Helixin opintovastaavat järjestävät ehkä ompeluillan. 

Jatketaan haalarimerkeistä kohdassa META. Vappupassit on tehty ja nyt laitetaan 

tilaukseen, passien jakoajat on suunniteltava. Tänä vuonna osallistuminen voisi maksaa 

esim. 2e.  

10.4. Vappu-Hoplop 

Kokous: Järjestetään 27.4. Ruoholahdessa. Rannekkeet on tilattava ja 16.4. voisi 

järjestää lipunmyynnin. Liput jaetaan järjestöjen koon mukaan. Järjestyksenvalvojat 

hankittava. Virvokkeita on ostettavissa silloin. Sampsalta ja MMYL:ltä voisi kysyä 

järkkäreistä. Facebook – tapahtuma on luotu. 

 

Hypätään kohtaan 13. 

 

11. Tiedekunta ja yliopisto 

Kokous: Helsinki.fi -sivustopäivitys tulossa 25.4. Dekaanin avoin keskustelutilaisuus 

järjestetään 17.4. ja tilaisuutta pitää mainostaa. 24.4. Viikissä rehtoraatin tapaaminen. 

Koronan remontti alkaa vuonna 2020 kesällä ja Flingaan voi jättää palautetta remonttia 

varten. 
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12. Opintoasiat 

12.1. Fysiologian kandiopintojen kannanotto 

Kokous: Janilta viesti:  

Opiskelijoiden sekä opettajien kanssa on keskusteltu kandivaiheen fysiologian opintojen 

rakenteesta ja ajoittamisesta. Palautetta on tullut siitä, että kurssit ovat todella 

päällekkäisiä, työmäärät raskaita, sekä opiskelijat ja opettajat selkeästi ylikuormitettuja. 

Asia koskettaa kandivaiheen biologian tutkinto-opiskelijoita sekä sivuaineopiskelijoita, 

etenkin moleja. Suunnitteilla on kannanotto, johon kysytään mielipiteitä ja kommentteja 

fysiologian opiskelijoilta, ja kootaan yhtenäinen dokumentti, joka viedään 

allekirjoitettuna Juha Voipiolle. Pohditaan, onko Biosfäärin asia, vai ohjataanko 

Symbioosille. Asiaa on jo hoitanut Jani ja Nea. Kannanotto koskettaa kahta 

koulutusohjelmaa, siksi ehkä Biösfäärin hoidossa. 

Kannanoton voisi hoitaa asiaa koko Biosfäärin voimin ja yhteistyössä kaikkien 

jäsenjärjestöjen opintovastaavien kanssa. Opintojen pitäisi sijoittua pidemmälle ajalle 

kuin puoleen vuoteen, sillä työmäärä on liian raskas. Myös tenttien määrä/kysymyksien 

relevanttius olisi otettava huomioon. Voitaisiin luoda ja jakaa dokumentti, esim. matalan 

kynnyksen docs, johon voisi käydä antamassa kommentteja vaikka ranskalaisin viivoin. 

Opintovastaavat kokoavat kommenteista kirjeen Juha Voipiolle, mukaan allekirjoitukset 

järjestöjen puheenjohtajilta ja opintovastaavilta ainakin – ehkä muitakin allekirjoituksia. 

Myös parannusehdotuksia voisi esittää.  

 

Esko saapui myöhässä ajassa 13.25 ja Mirjami palasi. 
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Palataan kohtaan 8. 

13. Kurssiwiki 

Kokous: Ylläpitosopimuksen luonnos on tehty, se on vielä viimeisteltävä. Luonnos on 

samantyyppinen kuin edellinenkin sopimus. Uusi osoite on kurssiwiki.com, kaikki voivat 

käydä hyväksymässä sopimuksen Slackissä. Se on voimassa 31.3.2020 asti ja hinta on 

453e sisältäen alv:in. 

 

14. HYY 

Kokous: Flooran päivä on tulossa ja järjestetään keskustassa, ja tapahtumassa on 

ilmaista ruokaa sekä aktiviteetteja. Hsl:n vyöhykemuutoksesta tulossa infoa HYY:n 

puolesta. 

 

15. Työelämäasiat 

15.1. ViikkiAreena 

Kokous: Voitaisiin järjestää esim. 19.11. - 21.11. ja tapahtuma olisi kaksi- tai 

kolmepäiväinen. Almalle voi esittää ideoita sinne pyydettävistä yrityksistä sähköpostilla. 

Paikalle tulijat voisivat saada esim. paidan. Biosfäärin hankkimat yritykset voisi olla 

samana päivänä. Suunnittelu on käynnissä ja esim. työhaastattelutyöpajan voisi 

järjestää. 

 

 



 
Hallituksen kokous 7/2019 

Pöytäkirja    

Biokeskus 3, toisen kerroksen aula 

Viikinkaari 1, 00790 Viikki  

Tiistai 9.4.2019 klo 13 
 

 Biosfääri ry:n kokous 7/2019 

 

16. Ainejärjestöt 

16.1. Symbioosi 

Kokous:  Edellisessä kokouksessa puhuttua: Shokkeloon tarvittaisiin vielä työntekijöitä, 

ja pohdittiin, miten molet saataisiin paremmin mukaan (myös ylipäätään Helixin ja 

Symbioosin jakoa). Sivuttiin eläinfysiologian kurssien kannanottoa, Mirjami sanoi että 

Biosfääri varmaan koordinoi tätä. Symbioosi kaipaa yhteistyötä Myyn kanssa, ajattelivat 

kutsua yhteistyöhön PÅSKettomiin kertsibileisiin. Hollantilaiset ovat tulossa Helsinkiin ja 

on suunniteltu vähän, mitä heidän kanssa tehtäisiin. Ekologialla on ilmeisesti hyvä 

systeemi harjoittelupaikkojen hakuun ja puhuttiin, että olisi hyvä jos joku samanlainen 

systeemi olisi muillakin. Aiemmin on ilmeisesti ollut joku ekologian työelämäkurssi, josta 

idea on perua. Weboodissa voisi olla lista tutkimusryhmistä, joihin voi ilmoittautua 

riippuen mikä kiinnostaa, ja ryhmistä saisi sieltä yhteystiedot.  

Humppapikkujoulut palaavat, niissä kuunnellaan humppaa ja juodaan glögiä kertsillä. 

16.2. Helix 

Kokous: Haasteita rahankeruussa vuosijuhlia varten. Pupu-bileet meni hyvin. Viinaa 

meni vähän, osallistujia oli 80-100 ja juomamyynnistä tuli 590e. Fimm – ekskulle 17.4. on 

vielä 5 paikkaa vapaana. Vappuviikon silliksen suunnittelu tapahtuu yhdessä Myyn 

kanssa. 

16.3. Myy 

Kokous: Tekee aktiivisesti kaikkea ja järjestää paljon tapahtumia, myös yhteislähtö 

ilmastomarssille. 

16.4. SvNK 
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Kokous: 8.4. oli Vårfest. 

17. Fuksit ja tuutorit 

Kokous: Tuutoriseikkailu oli 4.4. Ainejärjestöjen kanssa on suunnitteilla ainakin kandi- ja kv-

tuutorien piknik, jolloin voisi samalla pitää tapahtumaturvallisuusinfon. 

 

18. Tilat ja tilatoimikunta 

Kokous: Kolme uutta sohvaa on hankittu Pupulle eivätkä ne peitä käytävää. 17.4. on 

seuraava Pupunkokous. Sääntöviilauksia tehdään vielä. Tällä viikolla olisi meidän 

siivousvuoro mutta hoidetaan se ehkä ensi viikolla ja huolehditaan, ettei Esko siivoa yksin. 

 

19. Nettisivut ja tiedotus 

Kokous: Janilta puuttuu nettisivujen esittelyteksti ja kuva, eli Jani on velkaa YHDEN 

sakkoviinin! Biosfäärin sähköpostilista on nyt käytössä. Voitaisiin lisätä kaikki jäsenjärjestöt 

listaan kunhan varmistetaan järjestöiltä, että on ok jos infoasiat lähetetään sitä kautta. 

Säärisunnuntai tuli maanantain puolella, joten sovitaanko sakkoviinisääntö jos 

säärisunnuntai myöhästyy vielä? 

Päätös: Jokainen henkilö on sakkoviinin velkaa jos säärisunnuntai myöhästyy kyseisestä 

vuorokaudesta.  

 

20. Hallituksen kokouksen TOP3-lista 

20.1. Fysiologian ja neurotieteen kandiohjelman järjestelyistä kannanotto tulossa 
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20.2. Vappuviikko tulee! 

20.3. Vappurehan lipunmyynti nyt auki 

 

21. META 

Pohjaesitys: Hallitusapproja voisi järjestää kaksi, keväällä sekä syksyllä. Päiväehdotukset 

18.5. tai 25.5., äänestys siitä Slackiin.  

Kokous: Vuosijuhlia voisi syksyllä alkaa miettiä ja suunnitella mutta ei ennen kesää. Oikea 

ajankohta on marras-joulukuussa. 

Esko on velkaa pienen viinin ja Jani on velkaa normaalin kokoisen viinin. 

Biosäärimerkkejä voisi tilata 500 kpl, sen kokoa on myös mahdollista kasvattaa samaan 

hintaan mutta halutaan muutoksina vaan laadukkaammat reunat. Vappuviikon merkki on 

suunniteltu ja on upea! Tilataan niitä 200kpl.  

Superfuksimerkkejä on tilattava jo tänä vuonna, Nealle tästä viestiä. Nettisivujen kautta voisi 

myydä haalarimerkkejä. Myös nykyinen haalarimerkkimyynti voisi olla aktiivisempaa ja 

hintoja voisi nostaa. Biosfäärille voisi miettiä 10-vuotismerkkiä. 

Äänestetään että halutaanko tilata 500 vai 300 Biosäärimerkkiä. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi sakkoviinit, äänestys hallitusapproista laitetaan Slackiin ja 

Biosäärimerkkejä tilataan 300 kpl. 

 

22. Seuraava kokouksen ajankohdan päättäminen 
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Kokous: Seuraavan kokouksen ajankohta äänestetään Slackissä, joko 24.4. klo 15, 25.4. 

klo 13 tai klo 18 tai 26.4. klo 15. 

 

23. Kokouksen päättäminen  

Kokous: Päätetään kokous ajassa 15.15. 

 

 

 
________________________________           ________________________________ 
Puheenjohtaja Maria Heinonen            Sihteeri Meri Back 
 
 
 
 

 


