
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Ympäristövaliokunnan kokous 10/2022
25.10.2022 klo 18.00
Valiokuntatila Kabinet ja Zoom

Kabinetissa: Aaro Sariola (pj), Petri Seppä (vpj), Eevi Tiihonen (vpj, sihteeri), Sara
Lahdelma, Emma Vähäsarja, Reeta Behm, Anni Saviniemi, Felicity Goldsmith ja Nella
Koivula.

Zoomissa: Laura Korhonen (poistui kohdassa 10.8), Vanessa Uhlbäck (poistui kohdassa
10.8), Letizia Pandini (poistui kohdassa 10.8) ja Iris Niinistö

1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta
Avataan kokous ajassa 18:07. Sihteeriksi valitaan Eevi Tiihonen.

2. Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset lisäykset
Esityslista hyväksytään sellaisenaan.

3. Ilmoitusasiat
Syksyn budjetti on 600 €. Puheenjohtajisto tekee budjetti- ja toimintasuunnitelman.

4. Aktiivien/osallistujien esittäytyminen

5. Haalarimerkit
Haalarimerkit ovat loppuneet. Päätetään tilata 150 eurolla haalarimerkkejä.

6. Valiokuntien Drive
Linkki Ympäristövaliokunnan omaan Driveen löytyy Slackista. Drive on ollut pääosin
suomeksi, mutta pyritään muuttamaan erityisesti tapahtumiin liittyvät tiedostot
englanninkielisiksi. Puheenjohtajisto on jo aloittanut kääntämisen ja kuka vaan voi
halutessaan tehdä tätä.

Saamme linkin valiokuntien yhteiseen Driveen pian. Siellä materiaalien pitäisi olla valmiiksi
englanniksi.

7. Valiokuntatila Kabinetti ja avaimet
Kabinetti on kaikkien valiokuntien yhteinen tila. Kuka tahansa voi varata tilan käyttämällä
Drivesta löytyvää varauskalenteria. Virallinen varausjärjestelmä tulee myöhemmin.

Ympäristövaliokunnan viisi avainta päätetään jakaa puheenjohtajistolle (Aaro, Petri ja Eevi),
tapahtumatiimille (Anni) ja viestintätiimille (Reeta). Avaimet voi noutaa HYYn
palvelutoimistolta.

8. Viestintäasiat
8.1 Valiokunnan sisäinen viestintä
Slack on tärkein viestintäkanava. Oman pestinsä voi kirjoittaa Slackin profiiliin.



Sovitaan, että pyritään vastaamaan viesteihin kahden vuorokauden sisällä, poislukien
viikonloput. Aaro muistuttaa, että Slackissa on myös mahdollista hiljentää ilmoitukset
sekä ajastaa viestien lähetys.

Valiokunnalla on myös Whatsapp-ryhmä, jonne löytyy linkki Slackista. Whatsappia
käytetään pääasiassa kiireellisiin viesteihin, muistutuksiin ja rennompiin
keskusteluihin.

8.2 Menovinkit
Jokainen voi ehdottaa menovinkkejä Slackin kanavalla, josta viestintätiimi kokoaa
julkaisun. Drivesta löytyy tiedosto, jossa on linkkejä eri sivuille, joista voi löytää
menovinkkejä.

Sara kertoo, että viime valiokunnan viestintätiimi julkaisi menovinkit Instagram-feediin
ja kuukauden vaihduttua poistivat julkaisun. Toukokuun menovinkkijulkaisun voi
poistaa Instagramista.

Graafinen pohja menovinkkejä varten löytyy Canvasta. Facebook-julkaisuun olisi
hyvä lisätä mahdolliset linkit tapahtumien sivuille, sekä tämän Facebook-julkaisun
linkki lisätä Instagram-bion linkkipuuhun.

8.3 Palautetta viime vuodelta
Aaro jakaa viime vuoden viestintätiimin palautteet. Palaute löytyy valiokunnan
Drivesta.

8.4 Muuta viestinnästä
Vaihdetaan sosiaalisen median salasanat. Uudet salasanat tulevat löytymään
Drivesta.

Kun tulee yhteydenottoja esimerkiksi yhteistyöstä, keskustellaan ensin yhteisesti ja
päätetään sitten, miten vastataan ja osallistutaan.

Yliopiston kestävyyskurssilta on tullut pyyntö mainostaa kurssia. Promotaan kurssia
sähköpostilistoilla sekä Instagram-storyssa.

Emma huomauttaa, että tapahtumien julkaisun olisi hyvä tapahtua jo hyvissä ajoin.

Viestintätiimi on suunnitellut perustavansa valiokunnalle TikTok-tilin.

9. Avoimet pestit
9.1 Blogivastaava
Ehdotetaan Iris Niinistöä. Valitaan blogivastaavaksi Iris Niinistö.

9.2 Yhteisövastaava (aiempi koulutusvastaava)
Yhteisövastaavan haku jatkuu.

9.3 Kampanjakoordinaattori



Ehdotetaan Emma Vähäsarjaa. Valitaan kampanjakoordinaattoriksi Emma Vähäsarja.

10. Tulevan kauden toiminnan suunnittelua
10.1 Yleistä tulevan kauden toiminnasta
Valiokunnan kausi on muuttunut alkavaksi aina syksyllä.

7.11. alkaen on mahdollisuus varata Uuden ylioppilastalon Alina-salin käyttövuoro.

Tapahtumia olisi hyvä olla rennompiakin, sekä määrällisesti vain valiokuntalaisten
resurssien mukaan. Kartoitetaan valiokuntalaisten käytettävyyttä; erityisesti keväällä
on aikaa.

Koko valiokunta auttaa tapahtumien järjestämisessä.

10.2 Ekskursio Suomen luonnonsuojeluliitolle
Ekskursio peruuntui viime keväältä, mutta nyt se olisi järjestettävissä. Petri ehdottaa
SLL:lle mahdollisia päiviä marraskuulta. Petri ja Anni jatkavat suunnittelua.

10.3 Yhteistyö Kuluttajaliiton kanssa
Viime keväänä liitto ehdotti yhteistyötä lakialoitteen tekemisen merkeissä. Aaro ottaa
yhteyttä liittoon.

10.4 Yhteistyö GTK:n kanssa
Aaro on ollut yhteydessä GTK:hon ja he ovat kiinnostuneita toimimaan puhujina
tapahtumassa. Ehdotetaan esimerkiksi kaivosteollisuuteen liittyvän
paneelikeskustelun järjestämistä keväällä. Aaro vie asiaa eteenpäin. Sara tuo esille,
että Ossi Ollinaho voisi olla kiinnostunut tulemaan paneeliin puhujaksi. Tapahtuma
voitaisiin järjestää yhteistyössä ainejärjestö Vasaran kanssa.

10.5 Peli-illat
Muiden valiokuntien puheenjohtajat ovat kiinnostuneita järjestämään kanssamme
pikkujoulutapahtuman joulukuussa. Sivistystä ei ole mahdollista käyttää tähän, mutta
Reeta ehdottaa, että Thirsty Scholar voisi olla vaihtoehto. Aaro luo Whatsapp-ryhmän
tapahtumaan liittyen.

Sovitaan, että järjestetään peli-ilta myös viikolla 46 tai 47 Kabinetissa. Valiokunnalla
on Eetti ry:n lautapelejä, joita voi käyttää.

Sara kertoo, että edelliset valiokunnat ovat järjestäneet leffailtoja.

10.6 Valiokunta muilla kampuksilla
Ehdotetaan, että menisimme Viikin ja Kumpulan kampuksille jutustelemaan
valiokunnan toiminnasta kerran syksyllä ja kerran keväällä. Ruokatarjoiluja voisi
käyttää houkuttimena. Aaro kysyy Kumpulasta ja Felicity Viikistä. Informaatiota tästä
tapahtumasta voisi jakaa sähköpostilistojen ja HYYn uutiskirjeen kautta.

10.7 Luontoretket



Pyritään järjestämään linturetki keväällä. Saralla on viime vuonna vetäjäksi
ilmoittautuneen yhteystiedot. Yhteyttä voisi ottaa myös Tringaan ja Bird Lifeen.

Päivän tai yön yli kestävän metsäretken voisi järjestää keväällä, ehkä huhtikuussa.
Vuoden alussa olisi mahdollista pitää talviliikuntapäivä luonnossa. Sara ehdottaa, että
kyseiset tapahtumat voisivat olla suunnattuja ainejärjestöjen ympäristövastaaville,
mutta avoimia kaikille.

Sienten tai marjojen poimintaretken voisi suunnitella keväällä syksylle 2023.

Felicity ehdottaa yhteistyötä Viikin puutarhurien kanssa ja kontaktoi heitä asiasta.

10.8 Kauden muut tapahtumat ja aktiviteetit
Reeta ehdottaa ekskursiota ympäristöministeriöön helmikuussa. Nellalla on yhteyksiä
ministeriöön. Anni ottaa sinne yhteyttä.

Sara kertoo, että ainejärjestö Pykälä on kiinnostunut pitämään seminaarin
kanssamme.

Letizia Pandini poistuu ajassa 20:01.

Anni ehdottaa kirjakerhon pitämistä. Tapahtumatiimi vie asiaa eteenpäin. Aaro tuo
esille, että Risto Isomäen kirjat voisivat olla yksi hyvä vaihtoehto.

Eevi ehdottaa vegeapprojen pitämistä maaliskuussa. Drivessa on tiedosto, johon on
kerätty mahdollisia kontaktoitavia ravintoloita.

Reeta ehdottaa ploggausta. Tämä voisi tapahtua vapun jälkeen. Valiokunta on
järjestänyt ploggausta aiemmin, joten tapahtumaa varten on jo valmiit tekstit ja kuvat.

Laura Korhonen poistuu ajassa 20:16.

Muita ideoita: hävikkiruoka-illallinen, Earth Hour -peli-ilta, yhteislähtöjä esimerkiksi
mielenosoituksiin, ekskursioita, yhteistyötä muiden valiokuntien kanssa.

Anni ehdottaa, että tapahtumista tehtäisiin lista Driveen.

Vanessa Uhlbäck poistuu ajassa 20:25.

11. Syksyn menneet tapahtumat
Check-in-tapahtuma ulkomailta tulleille opiskelijoille, HYYn avajaiskarnevaali, fuksiseikkailu
ja HYYn kestävän kehityksen viikko.

12. Muut esille tulevat asiat
Saralta saa HYYn kestävän kehityksen viikolta ylijääneitä haalarimerkkejä.



Aaro kertoo myöhemmin informaatiota siitä, miten halukkaat voivat tilata itselleen
Ympäristövaliokunnan college-paidan. Valiokunnan kaapissa on kaksi paitaa, joita voi
lainata.

13. Tulevien kokousten ajankohdat
Ma 21.11. klo 18 Kabinetissa ja Zoomissa.
To 15.12.
Ti 17.1.
Ke 15.2.
Ma 13.3.
To 13.4.
Ma 8.5.

14. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 20:34.

Aaro Sariola
puheenjohtaja

Eevi Tiihonen
varapuheenjohtaja, sihteeri

The Student Union of the University of Helsinki
Environmental Committee’s meeting 10/2022
October 25th 2022 at 6pm
Meeting room Kabinet & Zoom

In Kabinet: Aaro Sariola (chair), Petri Seppä (vice chair), Eevi Tiihonen (vice chair,
secretary), Sara Lahdelma, Emma Vähäsarja, Reeta Behm, Anni Saviniemi, Felicity
Goldsmith and Nella Koivula.

In Zoom: Laura Korhonen (left at 10.8), Vanessa Uhlbäck (left at 10.8), Letizia Pandini (left at
10.8) and Iris Niinistö

1. Opening of the meeting and appointment of secretary
The meeting is opened at 6.07 pm. Eevi Tiihonen is appointed as the secretary.

2. Approval of the agenda and possible additions
The agenda is approved as such.

3. Notices
Our budget is 600 € for this Fall. The chairs will do the budget and operating plan based on
what is discussed today.



4. Members’ greetings and introduction

5. Overall patches
We have run out of overall patches. It is agreed on to buy more patches with 150 euros.

6. Committees’ Drive
Link to Environmental Committee’s own Drive is in Slack. It is mainly in Finnish, but we will
try to change it to English, especially files regarding events. The chairs have already started
the translations and anyone can continue to do so.

We will get a link to the committees’ shared Drive soon. Materials there should be in English.

7. Committees’ joint room Kabinet and keys
Kabinet is a joint room for all the committees. Anyone can book the room by using a
reservation calendar that can be found in our Drive. There will be a more official reservation
system later.

It is agreed on to share our five keys with the chairs (Aaro, Petri and Eevi), the event team
(Anni) and the communications team (Reeta). The keys can be collected from HYY’s
Services Office.

8. Communication
8.1 Committee’s internal communication
Slack is the most important channel for internal communication. It is advised to write
down your position to your profile.

It is agreed that we will try to answer all messages in 48 hours, except for the
weekends and evenings. Aaro reminds that in Slack it is possible to mute your
notifications and schedule messages.

The committee also has a Whatsapp group; to join you can find a link in Slack. It’s
mainly for urgent messages, reminders and more casual conversations.

8.2 Monthly tips
Everyone can suggest monthly tips in the Slack channel, and then the
communications team can include them into the post. There is a file in Drive that has
links to different pages where you can find monthly tips.

Sara says that last year the monthly tips were posted on our Instagram feed and then
deleted after the events are no longer relevant. The post about last May’s tips can be
deleted.

There is a base in Canva for the post. To the Facebook post, it is good to add links to
the events, and the link of the Facebook post to the link tree in our Instagram bio.

8.3 Feedback from last year
Aaro shares feedback from last year’s communications team. This feedback material
can be found in our Drive.



8.4 Other
We will change the passwords for our social media accounts, the new ones can be
found in Drive.

When someone contacts us for cooperation, we will discuss it with the committee
before answering.

We have been asked to promote the university’s sustainability course. It is agreed on
to share information about it on email lists and Instagram stories.

Emma makes a point that info about events should be published early.

The communications team has planned to make a TikTok account for the committee.

9. Open positions
9.1 Blog coordinator
Iris Niinistö is suggested. Iris Niinistö is elected as the blog coordinator.

9.2 Community coordinator (before education coordinator)
Position stays open.

9.3 Campaign coordinator
Emma Vähäsarja is suggested. Emma Vähäsarja is elected as the campaign
coordinator.

10. Planning of the Committee’s activities
10.1 The season in general
The committee’s season has changed to a different schedule, and from now on it
starts in the autumn.

From the 7th of November we are able to make a reservation to Alina hall for the
spring.

It’s good to have more casual events and not too many events, taking everyone’s
resources into consideration. It’s dicussed how much everyone has resources for
participating; especially during the spring people seem to have time for the
committee.

The entire committee will help with the events.

10.2 Excursion to the Finnish Association for Nature Conservation
Last spring the excursion got cancelled so it could be organised now. Petri will
suggest dates from November to the organisation and plan this with Anni.

10.3 Cooperation with the Consumer’s Union of Finland
Last spring the head secretary of the union invited us to join them in planning a bill for
the government. Aaro will contact them and ask about the cooperation.



10.4 Cooperation with the Geological Survey of Finland
Aaro has contacted them and they are interested in talking in our events. For
example, a panel discussion about mining could be organised in the spring. Aaro will
take this forward. Sara mentions that Ossi Ollinaho could be interested in joining the
panel discussion. This event could also be done in cooperation with Vasara.

10.5 Game evenings
Chairs of other committees are interested in arranging a pre-christmas party for
everyone in December. Sivistys is not available so Thirsty Scholar could be an
option. Aaro will create a Whatsapp group with the other committees.

Another game evening will be arranged in Kabinet during week 46 or 47. The
committee has board games from Eetti ry that can be used.

Sara mentions that the last committees have also arranged movie nights.

10.6 Committee in other campuses
It is suggested that we would have a stand with food etc. in Viikki and Kumpula to get
people there active, one during the autumn and one during the spring. Aaro will ask
Kumpula and Felicity Viikki. Information about this could be shared via email lists and
HYY’s newsletter.

10.7 Nature trips
It is suggested that we would organise a bird watching trip in the spring. Sara has the
contacts of the person who wanted to do it last year. We could also contact Tringa or
Bird Life.

Other trips to nature could happen during the spring, maybe in April, day time or
overnight. At the beginning of the year there could be a winter activities day. Sara
suggests that they could be targeted to the environmental representatives of student
organisations but open for everyone.

Mushroom or berry picking can be organized in the spring for autumn 2023.

Felicity suggests doing a cooperation with the gardening people in Viikki and will
contact them.

10.8 Other ideas about activities and events
Reeta suggests an excursion to the Environmental Ministry during February. Nella
has contacts to the ministry. Anni will contact them.

Sara says that Pykälä is interested in doing a seminar with us.

Letizia Pandini leaves at 8.01 pm.

Anni suggests that we could have a book club. The event team will take this forward.
Aaro brings up that Risto Isomäki’s literature is an option.



Eevi suggests that we would organise a vegan crawl. This could be done in March.
There is already a folder in Drive where you can find a list of restaurants that could
be contacted.

Reeta suggests plogging. Aaro suggests that this could happen after May Day. The
committee has done this before so there are already premade texts and visuals for
this.

Laura Korhonen leaves at 8.16 pm.

Other ideas: a food waste event, Earth Hour game night, joint departures to
demonstrations etc., more excursions, cooperations with other committees.

Anni suggests making a list of all the events to Drive.

Vanessa Uhlbäck leaves at 8.25 pm.

11. Past events of the autumn
A check-in event for international students, HYY Opening Carnival, Freshers’ Adventure and
HYY Sustainable Development week.

12. Other matters
Sara gives out overall patches from HYY Sustainable Development week.

Aaro will later share information about how people who want to, can order the committee’s
sweater. There are two sweaters in our closet that can be borrowed.

13. Upcoming meetings
Monday 21.11. at 6 pm in Kabinet and Zoom.
Thursday 15.12.
Tuesday 17.1.
Wednesday 15.2.
Monday 13.3.
Thursday 13.4.
Monday 8.5.

14. Ending of the meeting
The meeting ends at 8.34 pm.

Aaro Sariola
chair

Eevi Tiihonen
vice chair, secretary


