
Mikrovillus ry:n hallituksen kokous 

Aika: 15.2.2022 klo 17:00 

Paikka: Talvipuutarha, Natura, 3. krs ja Teams 

 

1. 

Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:02 

 

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: Hyväksytään 

 

4. 

Sosiaali- ja koulutuspoliittisten vastaavien kuulumiset 

Asia: 

Keskustellaan sopon ja kopon kuulumisista. 



Esitys: Ei uusia asioita. Uuteen yliopiston vartija 

käytäntöön esiin ottaminen laitoksen kanssa. Uusi käytäntö 

vaatii todella paljon resursseja ainejärjestöiltä ja näin 

vaikeuttaa intoa järjestää tapahtumia. 

 

5. 

Tulevat tapahtumat 

Asia: Tulevien tapahtumien katsaus 

Esitys: Merirosvositsit 3.3.2022, Laskiaisrieha Tombolo ry:n kanssa 27.2.2022, BiTa 

1.-3-4.2022, Pilkkikisat Metsäylioppilaiden kanssa 9.3.2022. 4.3.2022 Lunta 

Ilosaaressa yhteistyö. Lippuja tapahtumaan on mahdollista voittaa osallistumalla 

tapahtumien kisoihin. Ahvenanmaan lintubongaus. Ammattikorkeakoulun 

talviolympialaisiin rastinvetäjiä haussa. Lähtee lapasesta- rasti tapahtuma , johon 

haetaan rastinvetäjiä. 

 

6. 

Ainejärjestön asiat 

Asia: Ainejärjestön yleiset asiat. Vastaavien kuulumiset. 

Esitys: Uusi Loimun yhteistyösopimus. Syys ja kevätkokousten allekirjoituksen ja 

pöytäkirjat etsintään. 

 

7. Talous 

Asia: Tarkistetaan Mikrovilluksen taloudellinen tilanne ja sen muutokset 

viimeisimpien tapahtumien ja hankintojen osalta. 

Esitys: Sitsejä varten vesikannuja, räkäposkella hiihdon 

osallistumismaksut jäsenille. Tilanne muuten pysynyt 

vakaana. Kide aplikaation kanssa kokous, jossa käsiteltiin 

mahdollista tapahtuma myyntiä sekä merkki myyntiä 

yhteistyön kautta. 

 

 



8. Some ja nettisivut 

Asia: Keskustellaan someen ja nettisivuihin liittyvistä 

asioista. 

Esitys: Nettisivuilla vanhoja tietoja vielä. 

 

9. Uudet jäsenet 

Asia: 

Mikrovilluksen jäsenlomakkeiden läpikäynti. 

Esitys: Ei uusia jäseniä. 

 

10. Meta 

Asia: Keskustellaan muista kokouksessa esille tulevista 

asioista. 

Esitys: Mahdollinen logokilpailu villus tuottteisiin. 

Mahdolliset palautuksen pikkujoulusitsejä koskien. 

 

11. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Asia: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 

Esitys: 7.3.2022 klo 17:00 Talvipuutarha/ Teams 

Päätös: 7.3.2022 klo 17:00 Talvipuutarha/ Teams 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:50 

 

Sauli Mäkinen   Topi Tiusanen 

Puheenjohtaja   Sihteeri 


