
Mikrovillus ry:n hallituksen kokous 

Aika: 17.11.2021 klo 17:00 

Paikka: Talvipuutarha, Natura krs. 3 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:07 

 

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. 

Esitys: 

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Todettiin 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Asia: 

Esityslistan hyväksyminen ja esityslistan hyväksyminen käytettäväksi 

kokouksen työjärjestyksenä. 

Esitys: Hyväksytään esityslista ja käytetään sitä 

kokouksen työjärjestyksenä. 

Päätös: Hyväksytään. 

 

4. Sosiaali- ja koulutuspoliittisten vastaavien 

kuulumiset 

Asia: Keskustellaan sopon ja kopon kuulumisista. 



Esitys: Syksyn palautekysely on avattu. Tapahtumien 

toteutus turvallisentilan puitteissa seurantaan. Tapahtuman 

kuvaukset julkisiksi sekä hallitus antaa hyväksynnän. 

Merkitään tiedoksi. 

 

5. 

Tulevat tapahtumat 

Asia: Tulevien tapahtumien katsaus 

Esitys:Päätetään tapahtumien järjestämisestä. 

Pikkumustat-sitsit 8.12. Punaiset pikkujoulut 29.11. Puurojuhla joulukuun alkuun. 

Syysexcursio 19-21.11.2021 Bunsen ry:n kanssa mahdollinen tammikuun 

hengailupäivä. Marraskuun hengailuilta 25.11(mahdollisesti). Tapahtumissa 

noudatetaan turvallisentilan periaatteita. Tammikuussa kastajaisia ja henkilökunnan 

kanssa talvipäivä. 

 

6. 

Ainejärjestön asiat 

Asia: 

Ainejärjestön yleiset asiat. Vastaavien kuulumiset. 

Esitys:Merkitään tiedoksi. 

hankitaan uudet termosäiliöt ainejärjestölle. ISYY:n liikuntapassit liikuntavastaaville. 

 

7. 

Talous 

Asia: Tarkistetaan Mikrovilluksen taloudellinen tilanne ja sen 

muutokset viimeisimpien tapahtumien ja hankintojen osalta. 

Esitys: Merkitään taloustilanne ja muut talouteen liittyvät 

asiat tiedoksi. 

Päätös: Edustuskulut ja hankinnat. Tilanne pysyy tasan. 

 

 



8. 

Some ja nettisivut 

Asia: Keskustellaan someen ja nettisivuihin liittyvistä 

asioista. 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Kaikki hyvin. Ei muutoksia. 

 

9. 

Uudet jäsenet 

Asia: Mikrovilluksen jäsenlomakkeiden läpikäynti. 

Esitys: Uudet jäsenet hyväksytään ja lisätään 

jäsenrekisteriin 

Päätös: Ei uusia jäseniä. 

 

10. Meta Asia: Keskustellaan muista kokouksessa esille 

tulevista asioista. 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Ei ilmoitettavaa. 

 

11. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Asia: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 

Esitys: 10.12.2021 klo 16:00 Teams/Talvipuutarha 

Päätös: 10.12.2021 klo 16:00 Teams/Talvipuutarha 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 18:19 

 

Sauli Mäkinen   Topi Tiusanen 

Puheenjohtaja   Sihteeri 


