
Mikrovillus ry:n hallituksen kokous 

Aika:26.9.2022 klo 16:00 

Paikka: Talvipuutarha, Natura, 3. krs ja Teams 

 

1. Kokouksen avaus 16:04 

 

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: Avoimen palautteen läpikäyntiä. Palautteisiin puututaan asiaan ja sääntöihin 

kuuluvalla tavalla. 

 

5. Tulevat tapahtumat 

Asia: Tulevien tapahtumien katsaus 

Päätös: Syys-excursio päivämäärä? ja paikka?, Retki Kolille?, Syystempaus lokakuussa 

henkilökunnan kanssa (henkilökunta hoitaa järjestämisen), Lokakuun hengailu-ilta, 

Halloweenbileet yhdessä Medianomien kanssa 26.10.2022, Cosmic keilailu Tombolo ry:n 

kanssa 12.10.2022, Bussi approt Tombolo ry:n kanssa 11.11.2022, Järjestöpäivät 

11.10.2022 Kuopiossa 12.10.2022 Joensuussa. 



6. Ainejärjestön asiat 

Asia: Ainejärjestön yleiset asiat. Vastaavien kuulumiset. 

Päätös: Loimu vastaavan rooliin liitto vastaavan homma syyskokouksessa. Mahdollinen 

alumnivastaava uutena roolina myös syyskokouksessa. Hallituksen lähestyttävyyttä 

enemmän somessa ilmi. Kuvauksen päivämäärä sovitaan whatsapissa. Jokainen 

hallituslainen kirjoittaa testamentin omasta vastaavuudestaan. Kutsu Synapsi ry: 60v vuosijuhlille 

26.11.2022. Kutsu Praxis ry:n 35v-vuosijuhlille 4.11.2022. Curling kokeilu 

loka-marraskuun aikana ja tähän sponsorointi ainejärjestöltä. Uuden firman yhteistyö halu 

auttaa meitä villustuotteiden kanssa sisältäen verkkokaupan joka olisi auki koko ajan. 

Villustuotteiden tilaus loka-marraskuun aikana. 

 

7. Talous 

Asia: Tarkistetaan Mikrovilluksen taloudellinen tilanne ja sen muutokset viimeisimpien 

tapahtumien ja hankintojen osalta. 

Päätös: Taloudessa ei merkittäviä muutoksia suuntaa puoleen tai toiseen. Selkeämmät 

nettisivut, esimerkiksi; haalarimerkki tilaus. Patentti 8-appron nimelle päättymässä. 

Veronpalautus selvitys täytyy tehdä ja siihen hoitaa luvat asianomaisille.Talousarvion 

nostaminen syyskokouksessa, alustavaa budjetointia on jo hoidettu. Syysexcun puutuminen 

talousarviossa. Bilseeraus tavaran hankinta tulevaisuudessa (luuppeja, lumikenkiä, etc) 

edistämään jäseniä. Tästä vastaamaan aina uusi hallitus tulevalle vuodelle. Kevään 

järjestöpäivillä oli myyty myös passeja kuten merkkejäkin. iZettle ei erottele näitä ja tässä 

kirjapidossa oli ongelmia. 

 

8. Some ja nettisivut 

Asia: Keskustellaan someen ja nettisivuihin liittyvistä asioista. 

Päätös: Tiedotus liian keskittynyttä whatsappiin. Tiedotusta enemmän instagramiin. 

 

9. Uudet jäsenet 

Asia: Mikrovilluksen jäsenlomakkeiden läpikäynti. 

Päätös: Uudet jäsenet hyväksytään. Kide-appin jäsenrekisteri ominaisuuden 

käyttöönotto. 



10. Meta 

Asia: Keskustellaan muista kokouksessa esille tulevista asioista. 

Esitys: 8-appron sähköposti hukassa sekä palaute. Fuksilaulun fuksi säkeistön 

muuttaminen nakki säkeistöksi. 

Päätös: 8-appron sähköposti hukassa sekä palaute. Fuksilaulun fuksi säkeistön 

muuttaminen nakki säkeistöksi. 

 

11. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Asia: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 

Esitys: Syyskokous 28.10.2022 Talvipuutarha/Teams 

Kokous 10.10.2022 klo 16:00 Talvipuutarha/Teams 

Päätös: Kokous 10.10.2022 klo 16:00 Talvipuutarha/Teams 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:00 

 

Sauli Mäkinen   Topi Tiusanen 

Puheenjohtaja   Sihteeri 


