
Mikrovillus ry:n hallituksen kokous 

Aika:10.10.2022 klo 16:00 

Paikka: Talvipuutarha, Natura, 3. krs ja Teams 

 

1. Kokouksen avaus 16:11 

 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Asia: Mikrovillus ry:n sääntöjen mukaan kokouskutsu on esitettävä viimeistään seitsemän 

vuorokautta ennen kokousta Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen biologian laitoksen 

ilmoitustaulussa, sähköpostitse tai yhdistyksen nettisivuilla. Hallituksen kokous on 

päätösvaltainen, kun vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai toinen 

rahastonhoitaja sekä puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. 

Päätös: Todettiin. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Asia: Esityslistan hyväksyminen ja esityslistan hyväksyminen käytettäväksi kokouksen 

työjärjestyksenä. 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

4. Sosiaali- ja koulutuspoliittisten vastaavien kuulumiset 

Asia: Keskustellaan sopon ja kopon kuulumisista. 

Esitys: Ei paikalla. Ei kommentoitavaa. 

 

5. Tulevat tapahtumat 

Asia: Tulevien tapahtumien katsaus 

Päätös: Halloweenbileet Muuvi ry:n kanssa 26.10. johon lipunmyynti 17.10. 

Kide apissa. Järjestöpäivät 11.10. , jossa vanhempien merkkiä hintoja lasketaan. Tombolo 

ry:n ja Sointi ry:n kanssa Cosmicissa keilailu/pelailu tapahtuma 12.10. Syystempauksesta ei 

ole henkilökunnan kanssa tullut uutta tietoa. Syys-excursio 18.-20.-11.2022.? Bussiapprot 

11.11.2022 13e/henkilö. 

 



6. Ainejärjestön asiat 

Asia: Ainejärjestön yleiset asiat. Vastaavien kuulumiset. 

Päätös: Haalarimerkkikisan 3 voittajaa on selvinnyt. Ehdotuksia tuli 10. Annettuja ääniä 

112. 3 eniten ääntä saanut menevät tuotantoon. Tonttutunti ja powerhour merkit ovat myös 

suunniteltu ja menossa tuotantoon. Vuosijuhlat lahjat hyväksyttiin. Villusvaaatteiden uutiset 

ilmaisesta verkkokaupasta sekä uusista tuotteista. Myös niiden uusi tilaus. Sekä nettisivujen 

päivitystä. Kopille uusi imuri sekä jääkaappi. Kopille muita kehitysideoita kuten, pieni itse 

hoidettu snack kaappi sisältäen mm. virvoitusjuomia ja pientä hyvin säilyvää purtavaa. 

Hinnaksi noin 10-20c lisää normaaliin hintaan. Hae yliopistoon päivät pe 18.11.2022. 

 

7. Talous 

Asia: Tarkistetaan Mikrovilluksen taloudellinen tilanne ja sen muutokset viimeisimpien 

tapahtumien ja hankintojen osalta. 

Päätös: Taloudessa ei suuria muutoksia. Edustus ja tapahtuma kuluja. 

 

8. Some ja nettisivut 

Asia: Keskustellaan someen ja nettisivuihin liittyvistä asioista. 

Päätös: Nettisivuja ja some toimintaa kehitetään mm, tapahtuman järjestämis ABC ja 

hallituksen esittelyt. Hallituksen kuvaus ke 19.10.2022 klo 11:45. paikkana Koppi. 

 

9. Uudet jäsenet 

Asia: Mikrovilluksen jäsenlomakkeiden läpikäynti. 

Päätös: Uudet jäsenet hyväksyttiin. 

 

10. Meta 

Asia: Keskustellaan muista kokouksessa esille tulevista asioista. 

Päätös: Risteilyn tilannekatsaus. Bussi ilmoittautuminen on auki. LOIMUN 

mahdollinen sponsorointi bussiliikenteeseen. 

 

 

 



11. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Asia: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 

Esitys: 25.10.2022 Talvipuutarha, Natura, 3. krs ja Teams klo 16:00 sekä syyskokous 

siirretään 31.10..2022 klo 14:00 

Päätös: 25.10.2022 Talvipuutarha, Natura, 3. krs ja Teams Klo 16:00 sekä syyskokous 

siirretään 31.10..2022 klo 14:00 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:31 

 

Sauli Mäkinen  Topi Tiusanen 

Puheenjohtaja  Sihteeri 


