
 
Hallituksen kokous 9/2019 

Pöytäkirja    

Biokeskus 1, huone 1014,  

Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki  

Perjantai 17.5.2019 klo 16 
 

 Biosfääri ry:n kokous 9/2019 

 
 

Läsnäolevat: pj Maria Heinonen, vpj Mirjami Kuutti, sihteeri Meri Back, Alma Seppälä, Sara 

Torppa, Nea Asumaa, Esko-Tapani Elo, Inka Sylgren, Sebastian Österman, Eemeli Nurmi 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous: Avataan kokous ajassa 16.03. 

 

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. 

Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Edellisen kokouksen 9/2019 pöytäkirjan hyväksyminen 

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
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5. Ilmoitusasiat 

Pohjaesitys: Tuodaan esille kokouksen ilmoitusasiat. 

Kokous: Maria ja Mirjami olivat HYY:n johtamiskoulutuksessa. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

Pidetään kokoustauko ajassa 16.06. 

 

Mirjami saapui myöhässä ajassa 16.24. 

 

Päätetään kokoustauko ajassa 16.26. 

 

6. Posti 

Kokous: Matlulta saatiin Domma10 146 euron lasku ja nyt sen pitäisi olla oikein. 

 

7. Talous ja raha-asiat 

7.1. Rahahakemuksien hyväksyminen 

 

Hypätään kohtaan 7.2 Budjettikatsaus. 
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Kokous: Käydään rahahakemukset läpi. 

Mirjami Kuutti: MYO ry:n vujuedustus 42,50e 

Mirjami Kuutti: BYTDK hallitushengailun tarjoilut 19,06e 

Mirjami Kuutti: BiTa-lahja 16,98e 

Mirjami Kuutti: vappupassien painatus 64,61e 

Emma Muhonen: alanvaihtositsit 96,55e 

Mari Humalajoki: opintotoimikunnan kokouseväät kahteen kokoukseen 18,94e 

Esko-Tapani Elo: alanvaihtositsit 84,69e 

Rasmus Huotari: alanvaihtositsien tulostus ja laulunjohtajan nakkipalkkio12,68e 

Meri Back: kokouseväät 25.4. 15,22e 

Meri Back: kokouseväät 17.5. 11,13e 

Alma Seppälä: MYO ry:n vujuedustus 42,50e 

 

Päätös: Hyväksytään yllä esitetyt rahahakemukset. 
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7.2. Budjettikatsaus 

Kokous: Nina lähetti budjettikatsauksen: näyttää liian hyvältä mitä oikeasti on. Alle 200e 

edustusbudjettia vielä käytettävissä ja edunvalvontabudjetista jäljellä 65,56e. 

Biletapahtumista pitäisi saada tuottoa noin 340e, jotta pysytään budjetissa. 

Yhteistyökumppanit ovat kuitenkin hitaita vastaamaan, joten menneiden tapahtumien 

todellisia menoja ei vielä tiedetä. Syyskokoukseen 88e käytettävissä. Muihin tapahtumiin 

budjetoitu vielä 1052e mutta pyritään olla käyttämättä niin paljoa. 265e edestä pitäisi 

myydä haalarimerkkejä. Kokouseväitä laskuttamatta yhdet eväät. Vappuhaalarimerkkien 

490e lasku on vielä tulossa. 

 

Palataan kohtaan 7.1 Rahahakemukset. 

 

8. Menneet tapahtumat ja osallistumiset 

 

8.1. Biosfäärin vappuviikko 

Kokous: Hyvin meni ja vapusta selvittiin. Vappupasseja meni noin 87kpl ja merkkejä on 

toistaiseksi mennyt korkeintaan puolet. Merkkien jaon aikana voisi myydä 

biosäärimerkkejä samalla, ja  vappumerkkejä aletaan pian myydä 3,5-4 eurolla.  

 

Päätös: Vappumerkkejä myydään 3,5 eurolla. 

 

8.2. Vappu Hoplop 

Kokous: Hyvin meni ja hauskaa oli, lippuja myytiin 196 kpl. Rannekkeet olisi voinut jättää 

tilaamatta ja myydä lippuja suoraan kide-appissa. 
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8.3. Vappureha 

Kokous: Skohanilla oli ongelmia, sillä klo 23 jälkeen sisään ei enää päässyt meidän lipulla 

vaan vaadittiin normihintainen sisäänpääsy eivätkä kaikki päässeet sisään. Merkkien 

jaossakin oli ongelmia. Tapahtuma oli loppuunmyyty (800 lippua) ja siitä saadut rahat on 

vielä tulossa. 

 

8.4. Tuutoripiknik 

Kokous: Oli hyvä sää mutta porukkaa ei käynyt paljoa, noin parikymmentä henkeä ja 

lähinnä biologeja. Turvallisuusinfoa ei pidetty, joten hoidetaan syksyllä sitten.  

 

 

 

 

9. Käsiteltävät asiat 

 

9.1.  Hallituksen kesä 

Kokous: Kevään viimeinen kokous ja nyt jäädään lomalle. Muistakaa kuitenkin lukea 

sähköpostia ja syksyn ensimmäinen kokous pidetään ennen orientoivaa viikkoa. Eskon ja 

Emman kesäjuhlat ovat tulossa kertsillä, stay tuned!  

9.2. Sakkoviinikäytäntöjen päivitys 

Kokous: Ilmoitus siitä, ettei pääse seuraavaan kokoukseen tulee tehdä vähintään 24 

tuntia ennen sovittua alkamisaikaa. Laitetaan Janille viestiä että laittaisi vihdoin 

esittelykuvansa. Mirjami muokkaa esittelykuvat tähän sunnuntaihin mennessä.  
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Päätös: 24 tuntia ennen kokouksen sovittua alkamisaikaa ilmoitus jos ei pääse 

kokoukseen, muuten on velkaa sakkoviinin ja Mirjami muokkaa kuvat tähän 

sunnuntaihin mennessä tai on velkaa sakkoviinin. 

 

Hypätään kohtaan 15 Työelämäasiat. 

 

10. Tulevat tapahtumat ja osallistumiset 

 

10.1. Hallitusappro 

Kokous: Appro alkaa klo 14 ja aloitamme Ninalta. Koko reittiin menee noin 3h kävellä 

läpi, ja noin tunti per henkilö on aikaa. Jatkot pidetään Mustassa härässä, Mirjamin 

absinttikaapilla käydään jos Mirjami ehtii paikalle. Varaudutaan koitokseen henkisesti. 

10.2. Orientoiva viikko 

Kokous: Ma pidetään bingo Pupulla, ti on kv-fuksien sekä kandiohjelman fuksien piknik-

hengaus ja sitten kertsibileet, ke fuksi-Kaski, jolloin Kasken pitäisi olla varattuna vain 

meille ja tarjouksia sekä ruuista että juomista – asia vielä varmistettava että tila on vain 

meidän käytössämme, ettei paikalle ilmaannu lapsiperheitä. To on MMYL:n fuksibileet ja 

pe BYTDK:n fuksibileet. Pre-orientoivaa päivää ei vielä ole paljoa suunniteltu muuta kuin 

ajanvietto Suomenlinnassa, jatkopaikkaa pitäisi vielä pohtia – voisi olla esim. Matlu. 

Myyllä tulossa eläinnimi-ilta.  

10.3. Unicafe appro 



 
Hallituksen kokous 9/2019 

Pöytäkirja    

Biokeskus 1, huone 1014,  

Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki  

Perjantai 17.5.2019 klo 16 
 

 Biosfääri ry:n kokous 9/2019 

Kokous: Viestiä laitettu tänään, Kokkisota – logosta voisi suunnitella appron 

haalarimerkin. 

 

 

11. Tiedekunta ja yliopisto 

Kokous: Tiedekuntaneuvoston kokous oli, ja Viikiltä tuli 1. kehitysehdotuksena 

strategiaan kampuskehittäminen eli Viikin ja Meilahden kampukset jäisivät ja muut 

kampukset poistuisivat. Virallisissa papereissa ei tätä kuitenkaan suoraan lue, mutta 

yliopiston hallinnossa suhtaudutaan positiivisesti tällaiseen muutokseen. Viikkiä 

kehitetään kaupunginkin puolesta paljon – raidejokerin rakentaminen tuottaa kuitenkin 

hankaluuksia esim. labralaitteiden käytössä, ja laitteiden siirtäminen ei toimi ratkaisuna.  

Suomen akatemialta rahoitusta hakiessa HY on pärjännyt hyvin, rahoitusta saatiin 

14,7milj. euroa. 

 

 

12. Opintoasia 

 

12.1. Fysiologian kannanotto 

 

Kokous: Kannanotto on nyt valmis ja allekirjoitettu. Siinä korostuivat rakenteelliset ja 

ajankäyttöön liittyvät ongelmat. Mukana oli myös parannusehdotuksia. Kannanotto 

lähtee Juha Voipiolle ja Jukka T:lle sekä hänen kauttaan kandijoryn kokoukseen. Myös 

Segge saa sen sekä kurssipalautteen suoraan. 
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Muuta: Y-kandiohjelman kuvaus tullaan päivittämään, ja kanditutkielman aihe tulee 

hyväksyttää ohjaajalla sillä tieteiden välisiä aiheita ei suosita. Opintovaikuttajien 

kiitosillassa oli paljon pitsaa. Opiskelijaedustajia saatiin kasvibilsalle, ekoevolle ja 

neurotieteeseen. 4 opiskelijaedustajan paikkaa on enää täyttämättä. Yliopiston 

hallituslaiset on valittu ja Sebastian valittiin mukaan. 

 

13. Kurssiwiki 

Kokous: Sopimus on allekirjoitettu, lasku vielä puuttuu. Ei olla varmoja, tuleeko lasku 

syksyllä maksettavaksi. Jani on seuraavassa kokouksessa paikalla ilmielävänä.  

Eemeli Nurmen terveiset TKO-älyltä: Kumpulassa ollaan kiinnostuttu Kurssiwikistä, sitä 

mainostettiin TKO-älylle ja siitä kiinnostuttiin. Vililtä pitää kysyä, miten tämä kannattaisi 

käytännössä hoitaa. Kurssiwiki voisi menestyä Kumpulassa ja tulla käyttöön, myös 

Condus on kiinnostunut. Viikissä otetaan runsaasti kursseja Kumpulasta, joten yhteistyö 

voisi olla hyvä idea. Eemeliin ollaan vielä yhteydessä. 

 

14. HYY 

 

Kokous: Vika edari pidettiin eilen, siellä käsiteltiin strategiaa sekä valittiin hallituksen 

jäsenet. Säätytalolla päivystetään yhä. Opetus- ja kulttuuriministerin salkun saamista 

jännitetään. Järjestöt kuntoon – ilmoittautuminen loppuu tänään, kukaan hallituslainen 

ei taida päästä. 
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Hypätään kohtaan 16 Ainejärjestöt. 

 

15. Työelämäasiat 

 

15.1. ViikkiAreena 

Kokous: Tapahtuma tuotti edellisenä vuonna todella hyvin. Alma saamassa kaiken työn 

niskoilleen, joten tarvitsee apua. Järjestelyt muuten hyvässä vauhdissa mutta järjestäjät 

ovat vähän tietämättömiä. Poliisin rikoslabraan laitettu viestiä pari kuukautta sitten jos 

sinne saataisiin vierailu aikaiseksi mutta mitään ei ole kuulunut. 

 

Palataan kohtaan 10 Tulevat tapahtumat ja osallistumiset. 

 

16. Ainejärjestöt 

16.1. Symbioosi 

Kokous: Hollantilaisten vierailu meni hyvin, Kahoot oli hauska ja voitettiin siitä jallupullo. 

Kasviksella saunottiin ja sinne tilattiin 60 pitsaa. Jatkot pidettiin karaokekellarissa. Piknik 

sitsit olivat lauantaina kertsillä ja ne menivät hyvin – hauskaa oli ainakin Eskolla ja 

Sakella. 

16.2. Helix 

Kokous: Vuosijuhlien sponsoreilta on saatu jo 1000e. Tulossa ovat virkailijoiden 

kertsisitsit sekä grillibileet.  
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16.3. Myy 

Kokous: Silakkasitsit olivat eilen ja jatkot olivat Mustassa härässä. Sitsejä ennen 

järjestettiin ongintaeksku. Villiyrttikoulutus ja –keräily oli ja meni. 

16.4. SvNK 

Kokous: Sitsasivat ja pitivät hallituksen kokouksen. Fuksiaisten uudistamista on mietitty. 

Vuosijuhlat lähestyvät ja historiikkeja tehdään.  

 

17. Fuksit ja tuutorit 

Kokous: Fuksipassiin pitää päättää, mitä Biosfääri haluaa siihen. Fuksibileet mukaan 

ainakin, Unicafe appron voisi myös lisätä, ja kolmanneksi pikkujoulut.  

Muiden järjestöjen tapahtumat passia varten on saatu mutta Symbioosilla vielä mietintä 

kesken. Sebastianin ideat: kannustetaan fukseja vaikuttamiseen ja siihen tutustumiseen 

sekä perehtymään opintovaikuttamiseen. Fuksipassiin voisi lisätä esim. liikkuvuuteen 

liittyvän kohdan (muun tdk:n tapahtuma, osakunnan tapahtuma  yms.) sekä meidän 

tiedekuntaan liittyviä kohtia (esim. hain tiedekuntaneuvostoon, juttelin 

opintovastaavalle, osallistuin dekaanin kampustapaamiseen yms.). Kohtia voisi laajentaa 

HYY:n kautta, ja esim. yksi kohdista olisi pakko suorittaa.  

Helixin kertsi  on muutettava passiin Bio1 – kertsiksi. Naturan ruudukon tilalle mahtuu 

ainakin joitain kohtia lisää.  

Nettisivuille päivitettävä uusien tuutorien nimet. 

Bilsan pääsykoe oli eilen. 



 
Hallituksen kokous 9/2019 

Pöytäkirja    

Biokeskus 1, huone 1014,  

Viikinkaari 9 PL 56 00790 Viikki  

Perjantai 17.5.2019 klo 16 
 

 Biosfääri ry:n kokous 9/2019 

 

18. Tilat ja tilatoimikunta 

Kokous: Esko kävi siivoamassa Pupulla, muuten menee hyvin. 

 

19. Nettisivut ja tiedotus 

Kokous: Lomakeosiota on päivitetty mutta sen löytää toistaiseksi vähän huonosti. Janilta 

odotetaan kuvaa, olisi kiva saada se ennen kesää. Biosfäärin twitterin tunnuksia voisi 

jakaa opiskelijoille kesäksi. 

 

20. Hallituksen kokouksen TOP3-lista 

 

20.1. Hallitus jää kesätauolle, mutta yhteyttä voi ottaa! 

 

20.2. Vappumerkkejä voi hakea ja loput tulevat myyntiin hintaan 3,50e. 

 

 

20.3. Fysiologian kannanotto on nyt valmis ja toimitetaan eteenpäin. 

 

21. META 

Kokous: Ensi viikolla myydään vappumerkkejä. Yhdenvertaisuussuunnitelmaa aletaan 

tehdä Inkan toimesta nyt kesällä. 
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Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 

22. Seuraava kokouksen ajankohdan päättäminen 

Kokous: Seuraava kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin Doodlella. 

 

23. Kokouksen päättäminen  

Kokous: Päätetään kokous ajassa 18.20. 

 

 

 
________________________________           ________________________________ 
Puheenjohtaja Maria Heinonen            Sihteeri Meri Back 
 
 
 
 

 


