
 
Hallituksen kokous 8/2019 

Pöytäkirja    

Biokeskus 1, huone 1014,  

Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki  

Torstai 25.4.2019 klo 18 
 

 Biosfääri ry:n kokous 8/2019 

 
 

Läsnäolevat: pj Maria Heinonen, vpj Mirjami Kuutti, sihteeri Meri Back, Nea Asumaa, Sara 

Torppa, Nina Suomalainen, Sebastian Österman, Inka Sylgren  

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous: Avataan kokous ajassa 18.00 

 

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 kohta 7.2 Budjetin muutokset. 

Päätös: Päätetään lisätä ylläesitettävät kohdat esityslistaan sekä hyväksyä esityslista 

kokouksen työjärjestykseksi.  

 

4. Edellisen kokouksen 7/2019 pöytäkirjan hyväksyminen 

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 
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5. Ilmoitusasiat 

Kokous: Järjestöjen puheenjohtajien tapaaminen oli ja meni hyvin.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

6. Posti 

Kokous: Ei uutta postia. 

 

Pidetään kokoustauko ajassa 18.05. 

Päätetään kokoustauko ajassa 18.12. 

 

7. Talous ja raha-asiat 

7.1. Rahahakemuksien hyväksyminen 

 

Hypätään kohtaan 7.2. Budjetin muutokset. 

 

Kokous: Käsitellään saapuneet rahahakemukset 

Mari Humalajoki: kokouseväät 14,48e 

Meri Back: kokouseväät 14,62e 
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Meri Back: EKY:n vuosijuhlalahja 20e 

Meri Back: EKY:n vuosijuhlalippu 55e 

 

7.2. Budjetin muutokset 

Kokous: Biosfääri saa avustusta noin 300e vähemmän tänä vuonna. Fuksibileistä tullaan 

saamaan rahaa jos sisäänpääsy on maksullinen esim. 3e. Työelämä- ja kv – tapahtumista 

voitaisiin leikata mutta näistä on saatu positiivista palautetta, joten se ei ole hyvä idea. 

Myös edustusbudjetista voitaisiin säästää. Loimu tulee myös maksamaan 

työelämätapahtumia, joten budjetista ei välttämättä tule kuitenkaan menemään rahaa. 

Biletapahtumista ei välttämättä tule arvioitua tuottoa. Myös merkkien tilausta pitää 

miettiä. 

 

Palataan kohtaan 7.1. Rahahakemuksien hyväksyminen. 

 

8. Menneet tapahtumat ja osallistumiset 

8.1. Bita 

Kokous: Se oli ja meni. Järjestelyt oli tehty melko huonosti. Lahjana tuotiin jallupullo. 
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9. Käsiteltävät asiat  

 

9.1.  Haalarimerkkien tilaus 

Kokous: Tilataan 200 vappumerkkiä ja 300 Biosäärimerkkiä, Superfuksi – merkkejä voisi 

myös tilata jo tänä vuonna. Merkki päivitettäisiin vuodelle 2020 ja sen suunnittelija on jo 

tiedossa. Sen voisi suunnitella syksyllä ja tilata joko silloin tai vasta ensi keväänä. 

Supertuutori – merkkiä on myös jo mietitty. Science against humanity - merkkejä pitäisi 

myös tilata, sillä syksyllä niitä myydään todennäköisesti paljon. Niitä voisi tilata syksyllä 

jos tarvitsee riippuen rahatilanteesta.  

9.2. Palautelomake 

Kokous: Palautelomake on nyt Biosfäärin nettisivuilla, sen rinnalle olisi hyvä tehdä myös 

tapahtumia koskeva palautelomake, jotta saataisiin enemmän palautetta. Tapahtuma- ja 

yhdenvertaisuuspalaute voitaisiin laittaa myös samalle lomakkeelle. Tähän 

lomakkeeseen voisi laittaa jäsenjärjestöjenkin palautetta esimerkiksi häirintätapauksista. 

Yhdenvertaisuuslomakkeen anonyymiys on ollut välillä ongelma, sillä palautteesta ei voi 

tietää, onko se totta. Biosfäärin tapahtumissa tarvitsisi olla nimetty 

häirintäyhdyshenkilö. Isojen yhteistyössä järjestettyjen tapahtumien kohdalla se on 

haastavampaa, siksi näissä tapahtumissa voisi olla yhdyshenkilö jokaiselta järjestöltä. 

Yhdenvertaisuuslomakkeen palaute tulee tällä hetkellä koko hallituksen listalle, joten 

sen voisi ohjata vain yhdelle henkilölle esimerkiksi Inkalle.  

Päätös: Inkalle ohjataan palautelomakkeiden palautteet suoraan ja tapahtumia varten 

tehdään oma palautelomake. 
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10. Tulevat tapahtumat ja osallistumiset 

10.1. Vappureha 

Kokous: Hallituslaiset pääsevät jonon ohi, nimet löytyvät listalta. Myyläisiltä 

laskiaispullien tekijöiden nimet myös listalla. 

10.2. Biosfäärin vappuviikko 

Kokous: Viikko on lähtenyt hyvin käyntiin, 70-80 kpl vappupasseja mennyt. Mascot – 

tiistaissa meni 30kpl. Vappu – merkkien saapuessa pitää sopia niiden jakoajat. 

10.3. Vappu Hoplop 

Kokous: Liput myynnissä nyt Kide -.appissa. Conduksella on vielä paljon lippuja 

myynnissä.  

10.4. Hallitusappro 

Kokous: Pidetään 25.5., laitetaan osoitteet Almalle. Pidetään myöhemmin myös toinen 

appro, jotta kaikki pääsevät osallistumaan. 

 

11. Tiedekunta ja yliopisto 

Kokous: Dekaanin kuulemistilaisuus oli, osallistujia oli ehkä 10. Osa kommenteista 

viedään suoraan eteenpäin. Siellä oltiin huolissaan opiskelijaedustajien hankinnan 

vaikeudesta ja he haluavat, että opiskelijoita infotaan tiedekunnan toiminnasta. 

Tilaisuudessa käytiin myös eri tieteenaloja läpi kuten y-kandia, jonka kokous 

ympäristötieteiden linjaamisesta ei ollut mennyt hyvin. Rehtorin kampuskierros oli eilen. 

Tilaisuus aloitettiin pitchauksilla strategiasta. Se oli kivasti rakennettu, pointti oli 
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idealisoida ja syksyllä sitten miettiä toteutusta. Osallistujia oli paljon mutta opiskelijoita 

vain 3. Tarkoituksena oli saada kommentteja  paikanpäältä. 

 

12. Opintoasiat 

12.1. Fysiologian kandiopintojen kannanotto 

Kokous: Eilen oli kommenttien DL. Kommentteja on tällä hetkellä 7 sivua. Tärkeät asiat 

korostuneet kommenteissa ja ratkaisuehdotuksia on myös mukana. Keskiarvoinen 

tuntimäärä, joka kirjan lukemiseen sekä muihin kurssin tehtävien tekemiseen menee, on 

noin 15 opintopisteen verran eikä 10 opintopisteen, minkä arvoinen se oikeasti on. Nea 

ja Jani lukevat kommentit läpi viikonlopun aikana, toivotaan että saataisiin kannanotto 

jo tällä viikolla eteenpäin, jotta opettajatkin ehtivät perehtymään siihen. Siitä tehdään 

kaksi eri versiota: toinen on kannanotto, toinen enemmän kurssipalaute, jotta molempia 

asioita saadaan eteenpäin. 

Muuta: Johtoryhmien opiskelijajäsenten koulutusta on suunniteltu. Sitä kautta siitä voisi 

saada enemmän opintopisteitä sekä halukkaita saattaisi olla enemmän. Yliopiston 

hallituksen haku on päättynyt ja siihen haki 12 henkilöä. Eduskuntavaalien jälkeen 

jännitetään, mitkä puolueet ovat hallituksessa, ylioppilasliike päivystää säätytalon 

ulkopuolella koko hallitusneuvottelujen ajan yhteistyössä muidenkin ylioppilaskuntien 

kanssa.  

 

13. Kurssiwiki 

Kokous: Sopimus on allekirjoitettu ja lähetetty takaisin Vilille. Kirjautumisongelma 

korjataan mahdollisimman pian. 
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14. HYY 

Kokous: Toiminta-avustuksen palautetilaisuus oli 24.4. ja siellä käytiin läpi, mistä tuen 

pieneneminen johtui. Se johtui uudesta mallista, joka ei valitettavasti ole Biosfäärin 

eduksi. Uudessa systeemissä järjestöt saavat 0-100 pistettä. Biosfääri sai palautetta että 

talousdokumenteissa oli puutteita, jonka takia tuki laski mutta se olisi myös laskenut 

joka tapauksessa. Matlunkin saama tuki oli laskenut, vaikka saivat 2 pistettä vaille 

täydet. Tiedekuntien ja ainejärjestöjen saama summa oli yhteensä sama kuin 

edellisenäkin vuonna, järjestöjä oli vain tullut lisää, joiden kesken summa jaetaan. 

Biosfääri oli kokonaisuudessaan kuitenkin parantanut eli avustuksen pienentyminen ei 

ollut meidän toiminnasta kiinni. Järjestötiedote oli tullut: fuksiseikkailurastien ja 

avajaiskarnevaalien ilmoittautuminen on nyt auki, 9.5. järjestetään myyntikoulutus 

järjestöille ja muistutetaan että kalustetukea voi hakea. 

 

15. Työelämäasiat 

15.1. ViikkiAreena 

Kokous: Kokous pidettiin mutta Alma kertoo myöhemmin. Loimulla on liittymiskampanja 

vappuaattona. Sen haalarimerkin suunnittelukilpailu on vielä käynnissä. 

 

16. Ainejärjestöt 

16.1. Symbioosi 

Kokous: Vuosijuhlien paikaksi on sovittu Paasitorni ja päivä on 24.10.2020. Shokkelo 

tulee ja sen turvallisuusinfo oli tänään. 
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16.2. Helix 

Kokous: Vuosijuhlien budjetti edelleen liian pieni. Vappuviikon Beer bong – ilta oli ja Sing 

star vielä tulossa. Molekandin suunnittelupäivä oli eilen, siellä oli hyvä meininki ja hyvin 

porukkaa. Halutaan ohjelmalle uudenlainen profiili sekä lisätä valinnaisuutta.  

16.3. Myy 

Kokous: Paljon tapahtumia kuten jammailuilta, luontoretki, kotiviinikisa, vappusillis sekä 

Ripan linturetki. Toiminta-avustus nousi ihan syystäkin siis. 

16.4. SvNK 

Kokous: Merkkiompeluilta on parhaillaan menossa ja 8.5. pidetään seuraava hallituksen 

kokous. 

 

17. Fuksit ja tuutorit 

Kokous: BYTDK:n tuutoripiknik – hengailu pidetään 15.5. ja kv – sekä 

tapahtumaturvallisuusinfo pidetään myös silloin. Shokkelosta voisi puhua samalla 

tuutoreille, ja painottaa että Symbioosi sekä Helix voisivat tehdä enemmän yhteistyötä 

ja kannustaa yhteisöllisyyteen. Orientaatioviikkoa on jo ideoitu: ma on bingo, ti 

järjestetään kv – opiskelijoiden kanssa yhteinen tapahtuma esim. puistossa hengailua, ke 

on fuksi – Kaski, to on MMYL:n fuksibileet ja pe järjestetään BYTDK:n omat fuksibileet 

sekä niiden etkot. Pre – orientoivalle päivälle sekä orientoivalle viikolle kaivataan 

Biosfäärin hallitusta esim. edustamaan orientoivan viikon maanantaina infotilaisuuteen. 
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18. Tilat ja tilatoimikunta 

Kokous: Pupu – kokous oli, ja Biosfäärin siivousvuoro on tällä viikolla.  

 

19. Nettisivut ja tiedotus 

Kokous: Sähköpostilistalle on nyt lisätty jäsenjärjestöt ja nettisivuille on päivitetty kuva 

tiedekunnan haalareista kuva. Tiedemarssia voisi mainostaa Biosfäärin puolesta. 

Hallitusesittely odottaa Janin kuvaa ja tekstiä. Twitteristä voitaisiin tehdä luonto – 

Twitter kesän ajaksi ja antaa opiskelijoiden päivittää sitä. Janilta terveisiä, että laittaa nyt 

tunnin sisään esittelytekstinsä tai on velkaa viinin, ja tämän viikon sunnuntaihin 

mennessä kuvansa tai on velkaa viinitonkan. 

 

20. Hallituksen kokouksen TOP3-lista 

20.1. Vappu! 

20.2. Tuutoripiknik 15.5. 

20.3. Tiedemarssi 4.5. 

 

21. META 

Kokous: Eskon terveiset Pupusta: turvallisen tilan periaatteet on nyt englanniksi sekä 

suomeksi ja sääntöjä tilan varausten suhteen muutettiin. Pupun ovia ei saa teljetä auki. 

Tilaan ei saa tuoda muita eläimiä kuin opaskoiria. Tilaan mahtuu maksimissaan 150 

henkeä. Säännöt kirjoitetaan vielä puhtaaksi kaikilla kolmella kielellä. Nyt myös Help 
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mukana. Vappuaattona Pupulla ei saa olla enää illasta. Unicafe – approsta on laitettu 

viestiä Unicafelle ja Jani on ideoinut jo merkkiä, ideana esim. Kokkisodan logo. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

22. Seuraava kokouksen ajankohdan päättäminen 

Kokous: Seuraava kokous pidetään 17.5.2019 klo 16. 

 

23. Kokouksen päättäminen  

Kokous: Päätetään kokous ajassa 19.56. 

 

 

 
________________________________           ________________________________ 
Puheenjohtaja Maria Heinonen            Sihteeri Meri Back 
 
 
 

 


