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 Biosfääri ry:n kokous 13/2019 

 
 

Läsnäolevat: pj Maria Heinonen, vpj Mirjami Kuutti, sihteeri Meri Back, Jani Lehto, Mari 

Humalajoki, Nina Suomalainen, Alma Seppälä, Inka Sylgren, Elsi Pöllänen, Sebastian 

Österman 

  

1. Kokouksen avaus 

Kokous: Avataan kokous ajassa 17.01. 

 

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: Esitetään lisättäviin asioihin kohta 6.4 Kutsu Humanisticumin vuosijuhliin, 6.5. 

Kutsu HYY:n vuosijuhliin ja 9.3. Nakkibileet.   

Päätös: Päätetään lisätä ylläesitettävät kohdat esityslistaan sekä hyväksyä esityslista 

kokouksen työjärjestykseksi  

 

4. Edellisen kokouksen 12/2019 pöytäkirjan hyväksyminen 
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Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

4.1. Hyväksytään pöytäkirja 11/2019 uudelleen 

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen 11/2019 pöytäkirja.  

 

5. Ilmoitusasiat 

Kokous: Ei ilmoitusasioita. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

6. Posti 

6.1. Kutsu Porthan juhlaan 

Kokous: 180. Porthan juhla järjestetään 9.11. klo 16.45. Biosfääriltä ei edustajia. 

6.2. Viesti Loimun ainejärjestösopimuksista 

Kokous: Sähköposti Loimulta, jossa ehdottavat Biosfäärin kanssa toistaiseksi voimassa 

olevan ainejärjestösopimuksen tekemistä. Sopimus helpottaa tulevaisuudessa 

yhteistyötä sekä tiedottamista Loimun ja järjestöjen välillä. Sopimuksen myötä järjestöt 

voivat hakea myös rahallisia tukia. Loimun sponsoroima summa haalareihin muuttuisi 

myös vakioksi.  

Päätös: Hyväksytään Loimun ainejärjestösopimus. 
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6.3. Kutsu Helixin vuosijuhliin 

 

Kokous: Arvotaan hallituslaisista edustaja osallistumaan Marian kanssa. Ehdolla ovat 

kokouksessa läsnäolevat Nina, Elsi sekä Sebastian. Voittajaksi valikoitui Nina. Sovitaan 

vuosijuhlalahjasta myöhemmin kun Helix on julkaissut lahjoituskohteensa. 

 

6.4. Kutsu Humanisticumin vuosijuhliin 

Kokous: Biosfääriltä ei edustajia. 

6.5. Kutsu HYY:n vuosijuhliin 

Kokous: Biosfääriltä ei edustajia, Sebastian osallistuu muissa edustustehtävissä. 

6.6. Akateemisen maanpuolustusyhdistyksen vuosijuhlat 

Kokous: Järjestetään 19.10. klo 18 ja ilmoittautuminen 11.10. mennessä. Biosfääriltä ei 

edustajia. 

 

 

7. Talous ja raha-asiat 

7.1. Rahahakemuksien hyväksyminen 

Kokous: Jani Lehto: 4,70e preorientoivan päivän tarjoilut 

Mirjami Kuutti: 9,76e kertsiesittelyn taatelikakku 
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Päätös: Hyväksytään rahahakemukset. 

8. Menneet tapahtumat ja osallistumiset 

8.1. Biosfäärin ylimääräinen yhdistyksen kokous 

Kokous: Kokous oli ja meni, sääntömuutosehdotus saatiin hyväksyttyä ja kaikista 

järjestöistä oli edustajat paikalla. Kokouksen kesto oli huikeat  5min. 

 

8.2. HYY:n fuksiseikkailu 

Kokous: Kivasti meni vaikka oli kylmä eikä joukkueita käynyt kovin montaa.  

 

8.3. Biodiversiteettipeli 

Kokous: Rasti siirrettiin sisälle huonon ilman takia mutta kävijöitä oli paljon. 

 

8.4. Viikin merkkimarkkinat 

Kokous: Esko oli myymässä merkkejä koko ajan ja Maria lopussa. Merkkejä meni jonkin 

verran, tänä vuonna kävijöitä sekä järjestöjä oli vähemmän.  

 

 

Pidetään kokoustauko ajassa 17.22. 

 

 

Päätetään kokoustauko ajassa 17.29. 

 

 

9. Käsiteltävät asiat  
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9.1.  Avaimet 

Kokous: Ehdotetaan että Elsille myönnetään avaimet Biokeskus 1:seen sekä Pupulle. Elsi 

on myös saanut hallituskaapin avaimen. 

Päätetty: Avaimet myönnetään Elsille. 

9.2. Toimintasuunnitelman tilannekatsaus 

Kokous: Käydään viroittain läpi toimintasuunnitelman toteutuminen.  

Edunvalvonta ja koordinointi: Yhteys opiskelijaedustajiin on ollut hyvä ja tieto on 

kulkenut. Esim. ympäristötieteiden kanditutkinnon edustajia tuettiin kun tutkinnon 

tulevaisuuden kanssa oli ongelmia. Stressi-ilta on tulossa ja vuoden opettaja pitäisi 

palkita. Lähes kaikki opiskelijaedustajien paikat on saatu täytettyä. 

Kurssiwiki: Kehittäminen on sujunut kohtalaisesti ja on yhä työn alla, sillä raha on 

rajoittanut kehittämistä. Vuoden aikana on tullut 6 uutta palautetta. Toivottavasti 

Kurssiwiki-paja tuo lisää kommentteja. Markkinointiin voisi tulevaisuudessa käyttää 

esim. Instagramia. Opetuksen kehittäminen ollut hyvällä mallilla ja joryissa vastaanotto 

on ollut hyvä sekä kehitystä tapahtunut.  

Talous: Säästäminen ja budjetointi on onnistunut hyvin ja budjettikatsaukset on tehty. 

Sähköiseen kirjanpitoon ei olla siirrytty vielä mutta se olisi hyvä tavoite esim. seuraavalle 

kaudelle.  

Kansainvälisyys: Suomi night oli onnistunut ja seuraava on tulossa. Kv – toiminnasta on 

saatu selkeämpi kuva. Kv – sitsit ovat tulossa, muita kv – tapahtumia ei olla järjestetty 

yksin mutta jäsenjärjestöt ovat olleet järjestämässä. Opiskelijat on otettu hyvin vastaan, 

pidettiin esim. infoilta ainejärjestöistä ja orientaatioviikollakin oli kv – tapahtuma vaikka 
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kv – opiskelijoilla olikin tapahtuman kanssa päällekkäisyyksiä. Tiedottaminen on 

tapahtunut myös englanniksi.  

Työelämä: Toiminta on sujunut kohtalaisesti, Viikki Areena ja RKP:n vierailu ovat tulossa. 

Kestävyys: Kestävän kehityksen ohjelmaa ei ole tehty eikä kierrätys Pupulla ole 

kohentunut mutta muuten menee hyvin eikä Biosfääri ole lentänyt lentokoneella. 

Tapahtumat: Sujunut hyvin, tiedottamiseen voisi vielä kiinnittää huomiota. 

Fuksit ja tuutorit: Tuutorikoulutus keväällä meni hyvin ja kommunikaatio on toiminut 

tuutorien sekä tiedekunnan välillä. HYY:n tuutoritapahtumista erityisesti tuutoriseikkailu 

oli hyvin tiedotettu ja tuutorit myös osallistuivat siihen. Keväällä järjestettiin yksi 

tiedekunnan sisäinen tapahtuma tuutoreille mutta kesällä ei ehditty.  

Preorientoiva päivä sujui kaikilta osin suunnitellusti. Fuksipassi saatiin päivitettyä, mutta 

sen toimittamisessa oli pieniä teknisiä ongelmia. Nyt kuitenkin jo saatu jakoon. 

Superfuksimerkkiä ei ole vielä suunniteltu uudelleen, mutta se pitää tehdä, koska nyt 

merkit ovat loppu.  

Orientoivan viikon tapahtumat toteutettiin suunnitellusti ja kommunikaatio tuutoreiden 

kanssa oli joustavaa. Myös kv-opiskelijoita yritettiin integroida toimintaan mukaan, 

mutta se ei onnistunut toivotunlaisesti heidän aikataulujensa ja ohjelmansa 

muuttumisen vuoksi. Biosfääri osallistui syksyn aikana järjestöjen fuksiaisiin sekä 

Fuksiseikkailuun.  

Yhdenvertaisuus: Yhdenveratisuusvastaavien kesken on tavattu ja esim. yhteisiä yv – 

vastaavia järjestöjen kanssa on mietitty. Tarkoitus on tehdä Biosfäärille oma yv – 

suunnitelma.  
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Hallinto: Puheenjohtajatapaamisia on ollut säännöllisesti ja kommunikaatio on toiminut 

hyvin. Tapahtumakalenteri on ollut toimiva. Ryhmäytymistapahtumia on ollut melko 

vähän. Ollaan osallistuttu HYY:n tapaamisiin sekä järjestetty Viikin järjestöjen kanssa 

hengailuilta. Ollaan edustettu muiden järjestöjen vuosijuhlilla ja tuodaan näkyvyyttä 

järjestölle. Biosfääri oli mukana myös avajaiskarnevaaleilla, pj – seminaarissa sekä 

johtamiskoulutuksissa, osallistuminen HYY:n tapahtumiin ollut muutenkin hyvää. 

Hallituksella on ollut rento ilmapiiri, hallituksen toiset approt sekä viini-ilta ovat tulossa. 

Otettiin käyttöön uusi viestintäkanava Slack. Pöytäkirjat voisi lisätä Dropboxin lisäksi 

myös Slackiin tulevaisuudessa.  

 

9.3. Nakkibileet 

Kokous: Tarkoitus järjestää viikolla 43 ja tällä hetkellä Pupu on varattuna sitä varten 

21.10. Koitetaan kuitenkin sopia parempi päivä ja löytää toinen paikka. Tapahtumaan 

toivotaan virkaesittelyjä tai muuta ohjelmaa. Think company voisi toimia tilana, ja 

paremmiksi päiviksi voidaan ehdottaa 23.10. tai 24.10. Suunnitellaan mielenkiintoista 

ohjelmaa esim. speed dating tai Kahoot. 

Päätös: Ehdotetaan 23.10. ja 24.10. ja varataan Think company. 

 

 

10. Tulevat tapahtumat ja osallistumiset 

10.1. Hallitusappro 12.10. 

Kokous: Lähtö on klo 13 Tapiolan metroasemalta ja myöhästymisestä seuraa 

rangaistusshotti. 3 peruutusta tullut. Kartta on tekeillä.  
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10.2. Kansainväliset sitsit 13.11. 

Kokous: Suunnittelukokous pidetään ensi viikolla ja sinne olisi hyvä saada vinkkejä viime 

vuoden sitsien perusteella. Biosfääriltä tarvitaan ainakin muutama töihin sitseille. 

Toivotaan tälle vuodelle parempaa ja reilumpaa työnjakoa järjestöjen kesken.  

10.3. Suomi Night 9.10. 

Kokous: Kivasti eri järjestöjä osallistumassa ja paikalle odotetaan paljon ihmisiä. 

Pohjakassa pitää valmistella sinne merkkimyyntiä varten. Biosfäärin budjetti on 50e. 

Päätös: Biosfääri sponsoroi 50e. 

10.4. Murhamysteeri 

Kokous: Suunnitelmat vielä auki, Viikki Speksiin kannattaa olla yhteydessä kuitenkin pian 

jos heidät halutaan mukaan. 

10.5. Viikin yhteiset pikkujoulut 

Kokous: Järjestelyt ovat hyvässä vauhdissa, pidetään 21.11. Skohanissa. Pikkujouluille 

halutaan keksiä toinen nimi. Pupu pitää varata etkoja varten pian. 

10.6. Unicafe-appro 

Kokous: Tilanteesta ei tietoa, voi olla hyvä siirtää suosiolla keväälle, jotta sen ehtii 

järjestää. 
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10.7. Jouluristeily 

Kokous: Kaikki viittä vaille valmista. Bussit on tilattu, hyttilippuja on ehkä tulossa 

myyntiin lisää, sillä kaikki Tupliksen liput eivät ole menneet kaupaksi. 

10.8. Syyskokous 

Kokous: Ehdotettu päiväksi 5.11. ja käy ilmeisesti muille. Biosfäärin syyskokous voitaisiin 

pitää myös muiden järjestöjen jälkeen, jotta saataisiin virkoihin ne, ketkä eivät ole 

päässeet vielä muihin virkoihin mutta pidetään tämä päivä. Budjettia on jäljellä 88e, joten 

se saa riittää tarjoiluihin. Pyritään varaamaan impact factory, ja jos se on varattu niin 

Think company.  

Päätös: Järjestetään 5.11. klo 18 ja tarjoilujen budjetti on 88e. 

 

 

11. Tiedekunta ja yliopisto 

Kokous: Tiedekunnasta ei ole kuulunut. Yliopiston strategiaprosessi jatkuu, seuraava 

vaihe on sen avoin kommentointi ja ihmisiä pitää aktivoida kommentoimaan. Valtion 

rahoitus yliopistolle on nyt 40milj. Uudessa rahoitusmallissa vain valmistuvilla 

opiskelijoilla tulee olemaan väliä yliopiston rahoituksen kannalta eikä opintopisteillä. 

uusi malli ei meille edullinen, Muutosta on kritisoitu eikä se ole yliopistolle kovin 

edullinen, sillä täysi rahoitus saadaan vain opiskelijoiden valmistuessa 5 vuodessa, 6 

vuodesta rahoitus jo pienenee. Valmistumista voivat hidastaa esim. päällekkäiset kurssit.  

 

12. Opintoasiat 
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Kokous: Tiedekuntaneuvostoon ja yliopistokollegioon hakijoita toistaiseksi 0, pyritään 

houkuttelemaan ihmisiä mukaan, sillä hakuaika loppuu ensi viikolla. 

 

13. Kurssiwiki 

Kokous: Lasku on nyt maksettu. Kurssiwiki pop up – päivä tai päivät tenttiviikolle pitäisi 

sopia. Paikalle voisi hankkia kympillä vähän natusia jos budjettia on vielä jäljellä. 

 

14. HYY 

Kokous: Yhdenvertaisuusiltama järjestetään 22.10 klo 18. Sebastian sai kasan hienoja 

parannusehdotuksia BD – peleistä esitettäväksi kokoukseen. 

 

15. Työelämäasiat 

15.1. Excu KRP:n rikoslabraan 

Kokous: Viestiä on laitettu mutta vastausta ei ole vielä kuulunut. 

15.2. Viikkiareena 

Kokous: Tapahtumassa, kiinnostavia yrityksiä myös muilta tulossa.  

 

16. Ainejärjestöt 

16.1. Symbioosi 
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Kokous: BD – pelit oli ja meni. Joulurissesimulaattori on täynnä. Fuksiklusse, grundibileet 

sekä fuksien kenttäasemavierailu ovat tulossa. 

 

16.2. Helix 

Kokous: Vuosijuhlat tulossa kovaa vauhtia ja niiden budjetti näyttää hyvältä. Vujusporan 

ilmoittautuminen aukesi tänään. Bordelliin mennään ja alastonkalenteri tulee taas. 

16.3. Myy 

Kokous: Olivat lappiekskulla ja voittivat Zero waste syyskuu –haasteen.  

16.4. SvNK 

Kokous: Sitsaavat perjantaina 11.10. latinositseillä ja sitsejä tulossa myöhemminkin. 

 

 

17. Fuksit ja tuutorit 

Kokous: Palautelomake on vielä vaiheessa. Fuksipassit ovat saapuneet mutta niiden 

jakoa ei vielä mainostettu. 

 

18. Tilat ja tilatoimikunta 

Kokous: Ei mitään erikoista. 
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19. Nettisivut ja tiedotus 

Kokous: Ei mitään erikoista. Linjataan, että ei mainosteta liian aatteellisia tai poliittisia 

asioita sähköpostilistalla. 

 

20. Hallituksen kokouksen TOP3-lista 

20.1. Haitko jo opiskelijaedustajaksi?! 

 

20.2. Hae nyt opiskelijaedustajaksi!! 

 

 

20.3. Kiitos kun hait opiskelijaedustajaksi!!! 

 

21. META 

Pohjaesitys: Käydään läpi kokouksessa mahdollisesti esille tulleet muut asiat. 

Kokous: Esko on tästä kokouksesta velkaa sakkoviinin. Esko lähetti myös 

toimintasuunnitelman tilannekatsauksen ja suunnitelma oli toteutunut pääosin 

kohtalaisesti. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

22. Seuraava kokouksen ajankohdan päättäminen 
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Kokous: Seuraava kokous sovitaan Doodlella. 

 

 

 

23. Kokouksen päättäminen  

Kokous: Päätetään kokous ajassa 19.12. 

 

 

 
________________________________           ________________________________ 
Puheenjohtaja Maria Heinonen            Sihteeri Meri Back 
 
 
 
 

 


