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Läsnäolevat: pj Maria Heinonen, vpj Mirjami Kuutti, sihteeri Meri Back, Inka Sylgren, Jani 

Lehto, Mari Humalajoki, Nea Asumaa, Elsi Pöllänen, Sara Torppa 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous: Avataan kokous ajassa 14.02. 

 

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 9.1 Yhdenvertaisuussuunnitelma.   

Päätös: Päätetään lisätä ylläesitettävät kohdat esityslistaan sekä hyväksyä esityslista 

kokouksen työjärjestykseksi.  

 

4. Edellisen kokouksen 14/2019 pöytäkirjan hyväksyminen 

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
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5. Ilmoitusasiat 

Pohjaesitys: Tuodaan esille kokouksen ilmoitusasiat. 

Kokous: Ei ole. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

6. Posti 

 

Kokous: Saatiin mainoslahjana National pen –mainoskynä. Biosfääri voisi tilata omalla 

nimellä varustettuja kyniä. Myös sähköposti alumnitoiminnasta on tullut mutta olemme 

vastanneet siihen jo keväällä. Pyysivät mainostamaan alumnitoimintaa somessa, voidaan 

myös twiitata asiasta. 

 

7. Talous ja raha-asiat 

7.1. Rahahakemuksien hyväksyminen 

Kokous: Ei rahahakemuksia, palataan asiaan ensi kokouksessa. 

 

8. Menneet tapahtumat ja osallistumiset 

8.1. Järjestötoiminta tutuksi 

Kokous: Osallistujia oli vähän ja toimijoita paljon. Kokonaisuudessaan jäi positiivinen 

fiilis ja tapahtuma sujui hyvin. Rastien kiertäminen oli ehkä vähän kömpelöä, sillä 
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kiertäjiä oli vain muutama. Ensi vuonna sen voisi lisätä fuksipassiin, jotta saataisiin lisää 

fukseja osallistumaan. Tapahtuma voisi olla myös vähän aikaisemmin syksyllä, ehkä 

lokakuun alkupuolella. Lasku tulossa, pysyttiin budjetissa noin 45e meni. 

 

 

8.2. Kurssiwiki popup 

Kokous: Kertsillä hengaajia oli reippaasti mutta kommentteja tuli vajaa kymmenen. Wiki-

tietoisuutta kuitenkin levitettiin, vaikka kommentteja ei tullut montaa. Kyselyjä 

kursseista ja muusta Kurssiwikiin liittyvästä tuli, ja kävijöitä sivuilla taisi olla useita. 

 

 

9. Käsiteltävät asiat  

 

9.1.  Yhdenvertaisuussuunnitelma 

Kokous: Siri on saapunut keskuuteemme. Inka on ehtinyt tavata muiden järjestöjen 

yhdenvertaisuusvastaavia ja heillä oli satsattu melko paljon esim. YV-suunnitelmiin yms. 

Biosfäärin yhdenvertaisuussuunnitelma on nyt lähes valmis. Siihen on otettu mukaan 

tosussa esiintyviä teemoja. Inka vielä viimeistelee loppuun. Myös  

tapahtumaturvallisuussuunnitelman puuttumiselle voitaisiin tehdä jotain. Voitaisiin 

nimetä tapahtumiin ns. ongelmatilannehenkilö, sillä sellainen on puuttunut tähän asti. 

Tämä henkilö voisi olla joku järjestäjistä ja hänet ilmoitettaisiin tapahtuman yhteydessä. 

Isommissa yhteistyötapahtumissa järjestöillä voisi olla yhteiset  ongelmatilannehenkilöt. 

Nimike häirintäyhdyshenkilö korjattaisiin joksikin muuksi, sillä sitä nimikettä varten 

pitäisi käydä koulutus. Ensi vuonna olisi kuitenkin hyvä saada hallituslaisia kyseiseen 

koulutukseen, sillä YV-suunnitelman mukaan yli 10 hengen tapahtumiin olisi tarkoitus 

tulevaisuudessa saada häirintäyhdyshenkilö yms. mukaan. Ensi vuonna seurataan, miten 
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suunnitelma toteutuu ja sitten muokataan sitä tarvittaessa. Tarkistetaan vielä, 

tarvitseeko suunnitelma hyväksyttää yhdistyksen kokouksessa.  

Päätetty: Sitoudumme hallituksena noudattamaan yhdenvertaisuussuunnitelmaa. 

 

10. Tulevat tapahtumat ja osallistumiset 

10.1. Kansainväliset sitsit 

Kokous: Menee edelleen hyvin ja Viron reissu tiedossa. Tiimit on kasassa ja suunnitelmat 

hyvällä mallilla. 

10.2. Murhamysteeri 

Kokous: Speksin kanssa on oltu yhteyksissä ja juoni on tulossa. Muuten suunnitelmat 

ovat hyvällä mallilla, osallistumismaksu voisi olla esim. 5e.   

10.3. Viikin yhteiset pikkujoulut 

Kokous: Kampuslipunmyynnit järjestetään kohta. Hallituslaiset pääsevät jonon ohi.  

10.4. Unicafe-appro 

Kokous: Sähköpostia on nyt lähetetty, vastausta ei ole vielä kuulunut. Ajankohdaksi on 

ehdotettu helmi-maalsikuuta, katsotaan mikä heille parhaiten sopii. 

10.5. Jouluristeily 

Kokous: Maksettu ja kuljetukset ovat hoidossa, saatiin kyydit lopulta halvemmalla kuin 

pyydettiin matkustajilta. 
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10.6. Syyskokous 

Kokous: Tänään! Saamme suurella todennäköisyydellä uuden hallituksen kokoon, 

syyskokouksessa saattaa jopa tulla äänestyksiä. Hyväksytään samalla Biosfäärin uusi 

sääntömuutos. Selvitetään, tarvitsisiko YV-suunnitelma hyväksyttää yhdistyksellä ja 

voisiko sen tehdä jo tänään. 

10.7. Stressi-ilta 

Kokous: Etenee ja mainostus tulossa. Nyyti ry:ltä tulossa puhuja, puhuu mm. miten 

stressi voi näyttäytyä ja miten tunnistaa se. Huutokoppi ja monia muitakin aktiviteettejä 

tulossa. Paikalla voi tehdä myös stressileluja. Järjestetään Biokeskus 1 –kertsillä kunhan 

saadaan vähän siivottua. Tulijoita saattaa olla reilustikin. 

 

Pidetään kokoustauko ajassa 14.35. 

Päätetään kokoustauko ajassa 14.54 

 

 

11. Tiedekunta ja yliopisto 

 

Kokous: 10 vuoden strategiaa suunniteltiin viime viikolla mutta sen tarkempaa tietoa ei 

ole. 25.11. klo 12-13.30 on dekaanin sekä varadekaanin kampusvierailu. Rehtoraatin 

kampustapaaminen on 19.11., mainostetaan ja infotaan näistä, sillä opiskelijoita 

toivotaan paikalle. 
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12. Opintoasiat 

Kokous: Fysiologian kannanottoon on nyt saatu virallinen vastine ja se on käynyt 

opettajilla kommentoitavana. Fysiologian 2.vuoden kevättä on suunniteltu uudelleen, ja 

ensi kevättä varten parannuksia ovat esim. uudet kurssilla käytävän kirjan 

kappalekohtaiset videot. Videoiden tarkoitus on auttaa orientoitumaan uuteen 

kappaleeseen paremmin ja keventää työmäärää. Kurssin käytännöt myös käydään läpi, 

jotta opettajien alkukuulustelut ovat varmasti yhdenmukaisia. Myös kokonaisuuksia 

pyritään suunnittelemaan ja ajoittamaan parempaan järjestykseen. Kokonaisuus 

seminaari + ryhmätyö ovat tulevaisuudessa yhteensä 15 op. Työtuntien määrä pyritään 

tasapainottamaan niin, ettei viikon työmäärä paisu ainakaan yli 38 tunnin. Myös kaksi 

kirjan kappaletta on jätetty seminaarista pois. Opettajat ovat suunnitelleet selkeitä ja 

käytännöllisiä ratkaisuja, hienoa että opettajat ovat ottaneet sen tosissaan.  

Opintotoimikunnan vika kokous on tulossa joulukuussa, ja sinne olisi hyvä saada uudet 

valitut edustajatkin mukaan. 

 

13. Kurssiwiki 

Kokous: Kurssiwiki popup oli ja meni. Wikin koodissa oli myös joku ongelma, joten 

kurssia ei aluksi saatu syötettyä sinne. Nyt kuitenkin pitäisi olla korjattuna, Jani yrittää 

syöttää sen uudelleen. 
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14. HYY 

Kokous: Puheenjohtajien seminaari pidetään 27.11., ja sinne toivotaan nykyisiä sekä 

tulevia puheenjohtajia. Tilinpäätösilta järjestetään 28.11., mikä voisi olla Ninalle 

hyödyllinen. Siellä ohjeistetaan mm. miten tilinpäätös tehdään. 

 

15. Työelämäasiat 

Kokous: Ei mitään uutta. 

 

16. Ainejärjestöt 

16.1. Symbioosi 

Kokous: Tekivät Myyn kanssa yhteisen vastauksen Sampsan kannanottoon koskien 

punaisesta lihasta luopumiseen Unicafessa. Sampsa toi myös kannanoton tueksi 

Tiedekulman eteen lehmiä tänään.  

16.2. Helix 

Kokous: Vuosijuhlat sujuivat hyvin! Sipulin kanssa oli joitain ongelmia – tarjoilijat olivat 

hieman töykeitä eivätkä kovin ammattimaisia ja kasvisruoka vaihdettiin lennosta sekä 

sitä oli melko vähän kun henkilökunta ei ilmeisesti tiennyt, että kasvissyöjiä tulee niin 

monta. Myös alkoholittomat shotit oli unohdettu ja ravintolan katto vuoti. Sinne 

laitetaan kyllä palautetta. Ruoka oli kuitenkin hyvää. Siivousbileet on tulossa Biokeskus 

1-kertsillä. Myös panimoekskua järkätään. 
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16.3. Myy 

Kokous: Kirjoittivat vastineen Sampsalle Symbioosin kanssa. Karkkila, ja paljon muutakin 

on tulossa kuten alumnipizza –tapahtuma.  

16.4. SvNK 

Kokous: Järkkäävät vuosijuhlia ja varmaankin sitsaavat. Marian henkilökohtainen 

saavutus oli mainostaa Biosfäärin syyskokousta ruotsiksi. 

 

17. Fuksit ja tuutorit 

Kokous: Biosfäärin pikkujoulu-etkoilla palkitaan Vuoden tuutori, tuutoriäänestys pitää tehdä 

pian. Viikin pikkujouluja voisi muutenkin alkaa mainostaa ja etkoille tehdään oma 

tapahtuma. 

 

18. Tilat ja tilatoimikunta 

Kokous: Alina-varaus otettiin 17.3., muuten ei mitään erityistä. 

 

19. Nettisivut ja tiedotus 

Kokous: Kuukausitiedote on tulossa, myös uusi tiedottaja ensi kaudelle on löytynyt. 
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20. Hallituksen kokouksen TOP3-lista 

20.1. Stressi-ilta 6.11. klo 17 

20.2. Dekaanin ja varadekaanin vierailu tulossa 

20.3. Fysiologian kannanottoon on saatu vastine 

 

 

21. META 

Pohjaesitys: Käydään läpi kokouksessa mahdollisesti esille tulleet muut asiat. 

Kokous: Hallituksen pikkujoulut voitaisiin yhdistää viini-iltaan, tehdään asiasta Doodle-

kysely. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

22. Seuraava kokouksen ajankohdan päättäminen 

Kokous: Seuraava kokous pidetään 19.11. klo 18. 

 

23. Kokouksen päättäminen  

Kokous: Päätetään kokous ajassa 15.29. 

 

 
________________________________           ________________________________ 
Puheenjohtaja Maria Heinonen            Sihteeri Meri Back 
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