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 Biosfääri ry:n kokous 11/2019 

 
 

Läsnäolevat: pj Maria Heinonen, vpj Mirjami Kuutti, sihteeri Meri Back, Esko-Tapani Elo, 

Nina Suomalainen, Sara Torppa, Elsi Pöllänen, Mari Humalajoki, Alma Seppälä, Pyry 

Puustinen 

 

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 6.1. Conduksen viesti ja kohta 9.2. Zero 

waste syyskuu – haaste. 

Päätös: Päätetään lisätä ylläesitettävät kohdat esityslistaan sekä hyväksyä esityslista 

kokouksen työjärjestykseksi. 
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4. Edellisen kokouksen 10/2019 pöytäkirjan hyväksyminen 

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Kokous: Emma on ilmoittanut hallituksesta eroamisestaan kirjallisesti. Kirjataan Saran 

sakkoviini edellisestä hallituksen kokouksesta. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

6. Posti 

6.1. Conduksen viesti  

Kokous: Viestissä pyydettiin pitämään rastia Conduksen fuksiaisiin. Ehkä viestillä haluttu 

pyytää aineenopettaja-opiskelijoita osallistumaan. Laitetaan viestiä ja selvitetään, oliko 

viesti lähetetty vain vahingossa meidän sähköpostilistalle. 

päätös: Biosfääri ei mene pitämään rastia. 

 

7. Talous ja raha-asiat 

7.1. Rahahakemuksien hyväksyminen 

Kokous: Ei rahahakemuksia. 
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Muuta: Orientaatioviikolla myytin paljon lippuja fuksibileisiin sekä monta 

haalarimerkkejä eli saatiin paljon rahaa. 

 

Välihuomio: klo 18.05 ja Jani on myöhässä. 

 

8. Menneet tapahtumat ja osallistumiset 

8.1. Preorientoiva päivä 

Kokous: Hyvin meni! 90 fuksia osallistui sekä noin 20 tuutoria. Rahaa meni noin 130e. 

 

  

8.2. Orientaatioviikko 

Kokous: Maanantaina Maria ja Nea olivat infotilaisuudessa esittelemässä Biosfäärin ja 

esittely sujui kivasti. Kaikista jäsenjärjestöistä oli myös joku esittäytymässä. Kv – infossa 

oli esittäytymässä Inka ja YFK, MMYL:ltä ei kukaan päässyt paikalle. Tilaisuus meni hyvin 

ja järjestetään toivottavasti jatkossakin.  

 

8.2.1. Kertsiesittely 

Kokous: Meni hyvin ja paikalla oli hyvät ruuat. Haalarimerkkejä myytiin kivasti. 

 

8.2.2. Fuksibingo 

Kokous: Sujui hyvin, paljon tyytyväisiä fukseja. Natusiin meni noin 50e. 

 

8.2.3. Fuksikaski 
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Kokous: Osallistujia oli 120-130 henkeä. Sujui hyvin, tosin tila ei taaskaan ollut 

varattuna vain meille. 

 

8.2.4. Fuksibileet 

Kokous: Noin 215 ranneketta myytiin ja etkoille osallistui noin 100 henkeä. Etkot 

sujuivat hyvin mutta Baarikärpäsen ovella tuli ongelmia. Viesti ei ilmeisesti ollut 

kulkenut henkilökunnan välillä vaan ovella vaadittiin 8e sisäänpääsymaksu 

rannekkeellisiltakin, vaikka Nea oli selvästi sopinut rannekkeellisille ilmaisen 

sisäänpääsyn. Vain noin 20 viimeistä henkeä pääsi ilmaiseksi sisään. Myös 

ulkopuolisia ihmisiä oli baarissa liikaa eikä rannekkeella päässyt jonon ohi, vaikka 

siitäkin oli erikseen sovittu. Moka kävi BK:n puolella ja palautetta illasta on laitettu. 

BK lupasi selvittää asiaa ja pahoitteli mokaa. Toivottavasti saataisiin hyvitys 

ylimääräisistä maksuista. Kv – opiskelijoita osallistui myös kivasti, noin 15-20 henkeä 

sekä etkoilla että bileissä. 

 

8.2.5. Piknik 

Kokous: Pidettiin tiistaina Maaherranpuistossa ja mukana oli 30-40 henkeä. Lopulta 

kuitenkaan kukaan kv – opiskelija ei päässyt paikalle, sillä heillä oli muita hoidettavia 

asioita kuten hsl;n matkalippujen hankkiminen, ja myös aiemmin päivällä pidetty 

Welcome fair venyi. Ensi vuonna nämä voitaisiin järkätä eri päivinä, jotta 

päällekkäisyyksiä ei syntyisi. Myös hanhia oli puistossa liikaa. Kukaan ei innostunut 

pelailemaan.  

 

 

Pyry saapui ajassa 18.24. 
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8.3. Avajaiskarnevaalit 

Kokous: Merkkejä myytiin 431eurolla. Meni kivasti ja paikalla oli paljon väkeä. Science 

against humanity – merkit nyt vähissä. 

 

 

Pidetään kokoustauko ajassa 18.25. 

 

Päätetään kokoustauko ajassa 18.32. 

 

 

9. Käsiteltävät asiat  

9.1. Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen järjestäminen 

Kokous: Maria ehdotti päiväksi 18.9. muille puheenjohtajille, vain Myyltä vastattiin että 

sopii. Voitaisiin sopia siis se, ja alkamisajankohdaksi klo 16.30. Kokoukseen ei tarvita 

eväitä. Koitetaan varata Think company tilaksi, ja jos se ei onnistu niin kokoustetaan 

BIO1 – kertsillä. Kokouksessa virallistetaan Emman eroaminen ja nimitetään uusi 

tapahtumavastaava. Tehdään samalla sääntömuutos siitä, että varapuheenjohtajan 

puolikas nimenkirjoitusoikeus muutetaan kokonaiseksi. Sääntömuutos astuu voimaan 

virallisesti vasta syyskokouksen jälkeen. 

Päätös: Kokouksen ajankohta 18.9. klo 16.30. Ehdotetaan sääntömuutosta 

ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa. 
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9.2. Zero waste -haaste 

Kokous: Halutaanko osallistua, ja millä tavoilla osallistutaan? Yksi idea voisi olla muovin 

kierrättäminen kertsillä. Voidaan kysyä vaksilta jos sen kierrättäminen onnistuisi muiden 

roskien ohessa. 

Päätös: Osallistutaan, Alma hoitaa ja muut auttavat. 

  

10. Tulevat tapahtumat ja osallistumiset 

10.1. HYY:n fuksiseikkailu 27.9. 

Kokous: Rasti on ilmoitettu, Janin pitää ilmoittautua infotilaisuuteen. Jani, Maria ja Esko 

ainakin pääsevät pitämään rastia. 

10.2. Viikin yhteiset pikkujoulut 

Kokous: Asiasta kokoustetaan tässä syyskuun alkupuolella. Vielä ei ole mitään 

suunnitelmia. Pidetään mahdollisesti Skohanissa. Biosfäärin pikkujoulut voisivat toimia 

etkoina. Biosfäärin pikkujouluissa pitää palkita vuoden tuutori sekä saada glögiä 

menemään. 

10.3. Unicafe-appro 

Kokous: Esko on laittanut viestiä Unicafeelle mutta vastausta ei ole kuulunut. 

Yhteyshenkilö on ehtinyt vaihtua, joten Esko laittaa vielä uudelleen viestiä. Pyritään 

pitämään lokakuussa mutta jos ei ehditä niin marraskuussa. Tänä vuonna ei laiteta 

kymmentä pakollista Unicafeta. suoritettavaksi 

10.4. Jouluristeily 
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Kokous: Järjestäjien viestissä kerrottiin, että Viikki oli viime vuonna 3.eniten risteilijöitä 

tuonut ulkopaikkakunta. Kuitenkin tänä vuonna koko Viikille eli MMYL:lle, MYO:lle sekä 

Biosfäärille on 116 paikkaa yhteensä vaikka viime vuonna Biosfäärillä oli yksinään 180 

paikkaa. Jos paikat jaetaan tasaisesti kaikille kolmelle, niin Biosfääri saisi 43 hyttiä. 

Paikkojen vähentämisessä ei ole mitään logiikkaa. Voitaisiin laittaa järjestäjille 

tiedustelua, miksi tänä vuonna on näin, jotta viimeistään ensi vuodelle saataisiin asia 

korjattua. MYO on MMYL:in alainen järjestö, joten olisi reilumpaa sopia että liput 

menevät puoliksi Biosfäärille sekä MMYL:lle, ja MMYL voi sitten jakaa lippunsa MYO:lle. 

Mitään ei ole vielä onneksi lyöty lukkoon. Ilmoittautuminen on suunniteltu hoidettavaksi 

Kide appissa, jolloin kaikille järjestöille olisi oma ilmoittautumislinkkinsä sekä 

varausmaksu kun hintaa ei vielä tiedetä. Vielä pitää sopia, hankkivatko Helix ja Myy 

lippunsa MMYL:in vai Biosfäärin lipunmyynnistä. Ilmoittautumisessa ei alustavasti kysytä 

henkilötietoja vaan ne ilmoitettaisiin jälkikäteen. Kide appin kautta ilmoittautuminen on 

kuitenkin ehkä vähän hankalaa, e-lomake tarvitaan jossain vaiheessa kuitenkin 

henkilötietoja varten. Suunnittelua jatketaan vielä. 

 

 

11. Tiedekunta ja yliopisto 

 

Kokous: Heräilemässä. 

 

 

12. Opintoasiat 

Kokous: Mari, Jani ja Sebastian kokoustavat ja puhuvat syksystä sekä sen aikatauluista. 

Sebastian kävi opiskelijaedustajien valintainfossa. Tiedekuntakohtaisen 

valintatoimikunnan haku on alkanut. Kot:iin ei ole vielä löytynyt varajäsentä. 
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13. Kurssiwiki 

Kokous: Kurssiwikivastaava ei ole paikalla, joten odotetaan lisäinfoa seuraavassa 

kokouksessa. Ainakin on pystyssä vielä. 

 

14. HYY 

Kokous: Syksyn ensimmäinen edari on ensi viikolla. Kaivopihan Unicafe teki 

muodonmuutoksen. Lukuvuositarroja on vielä jaossa ensi viikolla. Tuutorivastaavan 

asemassa oleva jäsen eroaa hallituksesta. Avajaiskarnevaalit pidettiin ja fuksiseikkailu on 

vielä tulossa. 

 

15. Työelämäasiat 

Kokous: Rikoslabrasta vastattiin, että labraan ei pääse kierrokselle mutta he voivat 

järjestää auditoriossa tilaisuuden kiinnostuneille. Viikki Areenaa varten tarvitaan 

ehdotuksia sinne pyydettävistä yrityksistä.  

 

16. Ainejärjestöt 

16.1. Symbioosi 

Kokous: Risteilysimulaattori järjestetään Tvärminnessä. Tänä vuonna on hyvä hetki 

simulaattorin järjestämiselle kun vähemmän hyttejä muutenkin tarjolla. On myös 

fuksisitsien järjestelyissä mukana. Eivät osallistuneet preorientoivaan päivään tai 

orientaatioviikon infoon. 
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16.2. Helix 

Kokous: Ylimääräinen yhdistyksen kokous on tulossa, jossa on luvassa sääntöuudistuksia 

sekä jäsenten vaihtumista. Laulukirja on tulossa ja fuksisitsejä järkätään. 

Vuosijuhlamerkit ovat tulleet ja haalareita on alettu hankkia. 

16.3. Myy 

Kokous: Seuraavia Biosfäärin hallituslaisia tulossa kaksi. Huispaustreenit tulossa. 

16.4. SvNK 

Kokous: Sitsaavat ja fuksiaiset ovat tulossa. 

 

17. Fuksit ja tuutorit 

Kokous: Jotkut kv – tuutorit luistivat tuutorointihommistaan esim. fuksien ohjaamisessa 

Pupulle. Tiedotus on muutenkin ollut kv – opiskelijoille huonoa, taustalla voi olla 

myyläistuutoreille syntynyt motivaatiopula. Matlulle meno preorientoivana päivänä ei 

ollut kovin hyvä idea sillä TKO – älyn bileet olivat samaan aikaan käynnissä. Nea hoitaa 

palautteen annon. Fuksipassit valmistuivat myöhässä mutta Esko hakee ne 4.9. 

 

18. Tilat ja tilatoimikunta 

Kokous: Kaikki hyvin, Pupulle tarvitaan EA – välineet.  
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19. Nettisivut ja tiedotus 

Kokous: Kuukausitiedote tuli. Tulevaisuudessa Biosfäärin tapahtumia voisi avata lyhyesti 

tiedotteissa, esim. opiskelijaedustajahaut yms. voisi lisätä tekstiin. 

 

20. Hallituksen kokouksen TOP3-lista 

20.1. Orientoiva viikko meni vauhdilla – tästä se lähtee! 

 

20.2. Biosfääri aikoo osallistua Zero waste syyskuu –haasteeseen ja kannustaa 

muitakin osallistumaan 

 

 

20.3. Ylimääräinen yhdistyksen kokous 18.9. klo 16.30 

 

 

21. META 

Kokous: Inka laittaa englanninkielistä infoa sähköpostilistoille, jotta tapahtumat 

tavoittaisivat kaikki. Kuulemma ilmoitustauluille laitettavat laput tavoittaisivat 

paremmin kv – opiskelijat, erityisesti maisteriopiskelijoilla on ollut vaikeuksia. 

Sakkoviinit: Jani on velkaa viinin tästä kokouksesta kunnes toisin todistetaan, hallitus on 

vähän huolissaa. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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22. Seuraava kokouksen ajankohdan päättäminen 

Kokous: Seuraava kokous pidetään 17.9. klo 17, Inka saapuu todennäköisesti myöhässä. 

 

23. Kokouksen päättäminen  

Kokous: Päätetään kokous ajassa 19.49. 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Puheenjohtaja Maria Heinonen            Sihteeri Meri Back 

 

 

 

 


