
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Ympäristövaliokunnan kokous 11/2022
21.11.2022 klo 18.00
Valiokuntatila Kabinet ja Zoom

Kabinetissa: Aaro Sariola (pj), Petri Seppä (vpj), Eevi Tiihonen (vpj, sihteeri), Reeta Behm,
Sara Lahdelma, Nella Koivula, Iris Niinistö, Anni Saviniemi, Vanessa Uhlbäck, Laura
Korhonen ja Letizia Pandini

Zoomissa: Alon Nudler (poistuu kohdan 8 aikana)

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
Valiokunnan toimintasuunnitelma ja budjetti hyväksytty. Ne löytyvät Drivesta.
Valiokunnan collegeja ei tilata syksyllä vähäisen kysynnän vuoksi, mutta Kabinetista löytyy
kaksi collegea, joita voi lainata.
Alina-sali on varattu päivälle 14.3.2023.
Haalarimerkit ovat saapuneet.
Aaro muistuttaa huolellisuudesta sen kanssa, että Domman ovet täytyy pitää aina kiinni.
Pääsy valiokuntien yhteiseen Driveen ja siellä oleviin koulutusmateriaaleihin viivästyy.

4. Avoin pesti: yhteisövastaava
Yhteisövastaavan haku jatkuu.

5. Viestintäasiat
5.1 Viestinnän kuulumiset
Viestintä on lähtenyt hyvin käyntiin.
Nella kertoo viestistä Qaareva ry:ltä, jossa he kysyvät, voisimmeko mainostaa heidän
tulevaa Queer-gaala tapahtumaa. Päätetään olla mainostamatta, sillä
ilmoittautuminen tapahtumaan loppuu jo muutaman tunnin päästä, eikä gaala
suoraan liity ympäristöasioihin.
Reeta kysyy, tulisiko julkaisut joihin HYY merkkaa valiokunnan aina jakaa. Sovitaan,
ettei jaeta, jos julkaisu on HYYn mainos meistä.
Vanessa on mainostanut tulevia esittelypisteitä yv-listalla ja tulee mainostamaan
myös muilla sähköpostilistoilla. Reeta tekee Instagram story -postaukset tapahtumien
aamuina.
Viestintätiimi on tehnyt viestintäsuunnitelman.
5.2 Blogi
Iris ei ole päässyt päivittämään blogia, sillä hänen tietokone on rikki. Suunnitelmana
kuitenkin mahdollisesti kirjoittaa tulevasta ekskursiosta.
5.3 Menovinkit
Joulukuun menovinkit ovat tuloillaan.
Päätetään tehdä aina kattavampi julkaisu Facebookiin kuin Instagramiin.



5.4 Muuta viestinnästä
Slackin ilmoitukset eivät aina toimi. Aaro näyttää, miten laittaa kaikki ilmoitukset
päälle sekä vinkkaa maininta-työkalusta, jos haluaa varmistaa ilmoituksen menevän
läpi.
Aaro muistuttaa Doodle-sivustosta, jota voi hyödyntää kokousaikojen sopimisessa.
Instagram-julkaisut eivät aina mene automaattisesti myös Facebookiin. Kannattaa
myös pitää silmällä Facebookia, ettei sinne tule samasta tapahtumasta
tuplajulkaisua.

6. Yhteistyö Kuluttajaliiton kanssa
Aaro tapasi Kuluttajaliiton pääsihteerin ja viestintäpäällikön kanssa. He keskustelivat
yhteistyöstä liittyen Kuluttajaliiton seuraavan kauden tavoitteisiin, joita ovat sääntely liittyen
kestävämpien tuotteiden tekemiseen sekä viherpesun lopettamiseen. Valiokunta voisi
esimerkiksi järjestää heidän kanssaan yhteistyössä seminaareja, sosiaalisen median
kampanjoita, koulutuswebinaareja tai jakaa tietoa opiskelijoille. Kuluttajaliitto kutsui meidät
Ritarihuoneelle tapaamiseen. Aaro ilmoittaa liitolle, että valiokunta pääsisi tapaamiseen
18.1.2023.

7. Paneelikeskustelu liittyen kaivosteollisuuteen
7.1 Panelistit
Saamme varmasti panelistin GTK:lta. Maija Lassila, kaivosteollisuuden sosiaalisten
vaikutusten tutkija, on kiinnostunut osallistumaan. Vanessa kontaktoi saamelaista
Helga Westiä. Iris kontaktoi kaivosyritys Sakattia. Sara ehdottaa kaivosyhdistys
Kaivosteollisuus ry:tä. Iris ehdottaa ympäristöministeriötä.
7.2 Aiheen rajaus
Aiheeksi valitaan kaivosteollisuus ja kestävä kehitys.
7.3 Aika ja paikka
14.3.2023 Alina-salissa.

8. Kampanjaviikon alustavaa suunnittelua
Emma on luopunut kampanjakoordinaattorin pestistä.
Ehdotetaan, että Kuluttajaliiton kanssa tehtävä yhteistyö ja kaivosteollisuuden
paneelikeskustelu voisivat olla osa kampanjaa.
Kampanjan teema voisi liittyä edellä mainittuihin aiheisiin. Letizia ja Iris ehdottavat
ekstraktivismia ja vihreää kapitalismia.
Sara muistuttaa, ettei kampanjan tarvitse kestää vain viikkoa. Aaro ehdottaa kampanjan
ajankohdaksi maaliskuun viikkoja 11 ja 12.
Letizia ehdottaa, että kampanja voisi alkaa kick-off tapahtumalla. Siihen voisi kuulua
kaivosteollisuuspaneeli sekä rennompi osuus, jossa tarjottaisiin hävikkiruokaa.

Alon Nudler poistuu ajassa 19:14.

9. Kumpulan vaahterametsä
Helsinki meinaa kaataa luontoarvoiltaan rikkaan vaahterametsän Kumpulan kampuksen
lähellä. Eevi kertoo päivityksen tilanteesta. Valiokunta voi olla mukana jakamalla tietoa
opiskelijoille sosiaalisessa mediassa sekä sähköpostilistoilla. Pari ympäristöjärjestöä ovat
suunnittelemassa somesisältöä ensi viikolla ja tapahtuman vaahterametsään 16.12. Jos joku
haluaa osallistua suunnitteluun, voi ottaa yhteyttä Eeviin.



10. Tulevat tapahtumat
10.1 Valiokunnan esittelypisteet Kumpulassa ja Viikissä 22.-23.11.
Suunnittelu on edennyt hyvin. Aaro auttaa Unicafe-maksujen kanssa.
10.2 Ekskursio Suomen luonnonsuojeluliittoon 23.11.
Ilmoittautuminen on täynnä sekä myös jonotuslistalla on henkilöitä. Suunnittelun
osalta kaikki hyvin.
10.3 Peli-ilta 1.12.
Tapahtuma tuli ulos tänään. Budjetti on 50 euroa. Pelit tulevat valiokunnan jäseniltä ja
kirjastoista sekä Kabinetista löytyy Eetti-pelejä. Tapahtumaa mainostetaan Kumpulan
ja Viikin esittelypisteillä. Sara tai Reeta tuo tapahtumaan kaiuttimen.
10.4 Valiokuntien yhteiset pikkujoulut 14.12.
Tapahtuma järjestetään Thirsty Scholarissa. ja tapahtuma järjestetään yhteistyössä
Kehyn ja IC:n kanssa. Tapahtumasta tulee julkaisu ulos huomenna ja valiokuntien
yhteinen Facebook-tapahtuma. Juomat täytyy ostaa Thirstystä, mutta ruokatarjoilut
voimme tuoda itse. Petri on kysynyt artistia tapahtumaan. Viestintätiimi tekee
tapahtumasta julisteen, jota voi tulostaa kampuksille. Tapahtumaan on
ilmoittautumislomake, jonka kautta myös valiokuntalaisten tulee halutessaan
ilmoittautua. Tällä hetkellä on kahdeksan ilmoittautunutta. Sara ehdottaa, että
mainostaisimme tapahtumaa niin, että kaikki opiskelijat saavat tulla, mutta vain
ilmoittautuneille voidaan luvata pitsaa ja istumapaikka.
10.5 Check in -tapahtuma 12.1. (9-16)
Tapahtumassa esitellään valiokuntaa kansainvälisille opiskelijoille. Aaro kertoo
HYYlle myöhemmin, onko valiokunnasta tarpeeksi tapahtumaan pääsijöitä, jotta
voisimme osallistua.
10.6 Muuta liittyen tapahtumiin
Felicity ja Letizia ovat mukana Maan ystävissä, joten Letizia ilmoittaa että yhteistyö
olisi mahdollista.
Reeta kertoo ensi viikon keskiviikkona 30.11. tapahtuvasta ilmastotapahtumasta
Kalliolassa.

11. Menneet tapahtumat
11.1 Ennallistetaan luonto -mielenosoitus 9.11.
Kaikki sujui hyvin. Mielenosoituksessa oli yllättävän paljon osallistujia, vaikka sää ei
ollut kovin hyvä.

12. Muut esille tulevat asiat
Ei muuta kokoukseen tuotavaa.

13. Seuraava kokous
Torstaina 15.12. klo 18 Kabinetissa.

14. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 20:10.



Aaro Sariola
puheenjohtaja

Eevi Tiihonen
varapuheenjohtaja, sihteeri

The Student Union of the University of Helsinki
Environmental Committee’s meeting 11/2022
November 21st 2022 at 6 pm
Meeting room Kabinet & Zoom

In Kabinet: Aaro Sariola (chair), Petri Seppä (vice chair), Eevi Tiihonen (vice chair,
secretary), Reeta Behm, Sara Lahdelma, Nella Koivula, Iris Niinistö, Anni Saviniemi,
Vanessa Uhlbäck, Laura Korhonen and Letizia Pandini

In Zoom: Alon Nudler (left at 8)

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
The committee’s operating and budget plans have been approved, and can be found in
Drive.
Too few people wanted the committee’s sweater, so there will be no order made during the
autumn. Aaro reminds that there are two sweaters in Kabinetti that can be borrowed.
Alina hall has been booked for 14.3.2023.
Our overall patches have arrived.
Aaro reminds that the doors of Domma have to be kept closed all the time.
It will take time for us to get access to the shared drive and the training materials there.

4. Open position: community coordinator
Position stays open.

5. Communications
5.1 Communications teams’ greetings
Everything has gone well.
Nella tells about a message from Qaareva asking if we could promote their Queer
Gala. We decided not to do this because the sign up for the event will be closed in a
few hours and because the gala is not related to environmental issues.
Reeta asks if we should always share posts on Instagram that HYY tags us in. We
agree not to share if the posts are HYY promoting us.



Vanessa has promoted the upcoming introduction points in other campuses via
yv-lista but will later promote them through other email lists as well. Reeta will do
Instagram story posts in the mornings of the events.
The communications team has made a communications plan.
5.2 Blog
Iris broke her computer so she hasn’t been able to do any updates yet. She has
planned to write about the upcoming excursion.
5.3 Monthly tips
The December post is on its way.
It is decided to always do separate posts on Instagram and Facebook.
5.4 Other communications matters
Notifications on Slack don’t always work. Aaro shows how to turn on all notifications
and advises everyone to use the mention tool if one wants to be sure that people are
notified.
Aaro reminds about the website Doodle, which is useful when arranging meeting
times.
Instagram posts don’t always go automatically to Facebook, so that usually has to be
done separately. However, double posting about an event is not recommended.

6. Cooperation with the Consumers’ Union of Finland
Aaro had a meeting with the general secretary and the head of communications, where they
talked about cooperation regarding the goals the union will try to lobby to the government:
making more sustainable products and to stop greenwashing. We could cooperate, for
example, by arranging seminars, social media campaigns, educational webinars or sharing
information to students. The union invited us to the House of Nobility to have a meeting.
Aaro will inform them that the committee would be available on 18.1.2023.

7. Panel discussion related to mining
7.1 Panelists
A panelist from the Geological Survey of Finland will be coming. Maija Lassila, a
societal mining researcher, is interested. Vanessa will contact Helga West, a Sàmpi
activist. Iris will contact a mining company, Sakatti Oy. Sara suggests a mining
organisation, Kaivosteollisuus ry. Iris suggests the Environmental Ministry.
7.2 Topic
The topic is decided to be mining and sustainable development.
7.3 Time and location
14.3.2023 in Alina hall.

8. Initial planning of the campaign week
Emma is not the campaign coordinator anymore.
It is suggested that the Consumers’ Union cooperation and the panel discussion about
mining could be part of the campaign.
The theme could be around those topics. Letizia and Iris suggest extractivism and green
capitalism.
Sara reminds that the campaign doesn’t have to last only for one week. Aaro suggests that it
would happen in March, weeks 11 and 12.
Letizia suggests a campaign week kick-off event with the panel and a get-together with
snacks made of food waste.



Alon Nudler leaves at 7.14 pm.

9. The maple tree forest in Kumpula
The city of Helsinki is planning on logging the environmentally valuable forests near the
Kumpula campus. Eevi gives updates on the situation. The committee can inform students
about the situation via social media and email lists. A few environmental organizations will
plan social media content next week and organize an event in the forest on December 16th.
If someone wants to participate in planning the campaign for the forest, they can contact
Eevi.

10. Upcoming events
10.1 Committee’s introduction points in Kumpula and Viikki 22.-23.11.
The planning has gone well. Aaro helps with the payments to Unicafe.
10.2 Excursion to the Finnish Association for Nature Conservation 23.11.
The registration is full and there are people on the waiting list. All good.
10.3 Game night 1.12.
The event came out today. The budget is 50 euros. Games are from committee
members, libraries and the Eetti games we have. The event will be promoted at the
introduction points in Kumpula and Viikki. Sara or Reeta can bring a speaker to the
event.
10.4 Committees’ joint Pre-Christmas Party 14.12.
Location is Thirsty Scholar, and the event is arranged with DCC and IC. Post will
come out tomorrow and there will be a joint Facebook event made. Drinks have to
come from the bar, but we can bring our own food. Petri has contacted an artist for
the event. The communications team will make a poster that we can print to
campuses. There is a registration form, and committee members also need to
register. There are eight registrations at the moment. Sara suggests that we could
inform students that everyone is invited, but only those who register can be
guaranteed pizza and a place to sit.
10.5 Check in -event 12.1. (9-16)
The event is for introducing the committee to international students. Aaro will let HYY
know later if there are enough people from us to go there.
10.6 Other matters related to events
Felicity and Letizia are part of Friends of the Earth, and Letizia lets everyone know
about possible cooperation.
Reeta tells about a climate event in Kalliola on Wednesday, 30th of November.

11. Past events
11.1 Demonstration about EU Nature Restoration Legislation 9.11.
Everything went well. There was a good number of participants even though the
weather was not good.

12. Other matters
Nothing to bring to the meeting.

13. Next meeting
In Kabinetti on Thursday 15.12. at 6 pm.



14. Ending of the meeting
The meeting ends at 8.10 pm.

Aaro Sariola
chair

Eevi Tiihonen
vice chair, secretary


