
The Student Union of the University of Helsinki
Environmental Committee’s meeting 1/2023
January 17th 2023 at 6pm - 7.30pm
Meeting room Kabinet & Zoom

In Kabinet: Aaro Sariola (chair), Eevi Tiihonen (vice chair, secretary), Petri Seppä (vice
chair), Nella Koivula, Reeta Behm, Iris Niinistö, Felicity Goldsmith, Anni Saviniemi (joins at
5.1), Eloi Casellas Ayala (joins at 5.3) and Martins Robeznieks (joins at 9)

1. Opening of the meeting and appointment of secretary
The meeting is opened at 6.02 pm. Eevi Tiihonen is appointed as the secretary.

2. Approval of the agenda and possible additions
Item number four “Choosing a premises coordinator for Kabinetti” is added.
The agenda is approved.

3. Notices
HYY’s new board has been elected. Linnéa Partanen is the new person in charge of the
Environmental Committee issues. She sends her greetings and will try to attend our next
meeting.
Our budget for the spring until September is 900 euros.
The office of HYY will return to the New Student House at the end of January.
There is now a vacuum cleaner in Kabinetti for the committees to use.

4. Choosing a premises coordinator for Kabinetti
One member from each committee will be chosen. They are responsible for matters
regarding Kabinetti. There is a small budget for this. The coordinators should discuss with
the other organizations that use Domma, and they can bring up the question about the use
of the hall area downstairs.
Anni is chosen as the premises coordinator.

5. Communications
5.1 Promoting the open positions (community and campaign coordinator)
Aaro sent an email to all the email lists. It’s only in Finnish, but translations can be
found in our blog. Eevi has made a visual for social medias and the HYY newsletter.
Reeta will do an Instagram post about this.

Anni joins the meeting at 6.10 pm.
5.2 Blog
Iris made a post about immaterial gifts for christmas. Iris says that the platform is a
bit difficult to use, but she’s interested in posting about the committee’s January
greetings and about our meeting with the Consumers’ union. Aaro says that the
previous blog coordinator Julia can help with issues.
5.3 Other communications matters
From now on we will add someone’s phone number to the Facebook events about
our meetings, so that people can contact them if they can’t find the place or come
late. If we want to add a map to the events, we need to make a separate post to the
event.



Aaro reminds the communications team that there are three big projects coming up
during the spring.

Eloi joins the meeting at 6.17 pm.

6. Vegan crawl
The overall patches have arrived, we currently have 123 of them.
Some messages to restaurants have been sent, and two restaurants are already on board.
Eevi has made a Doodle about the next meeting time that should be answered by
Wednesday 18.1.
Aaro will ask about Cafe Myöhä’s participation from HYY.

7. Campaign week
7.1 Panel discussion
All panelists have been confirmed, and they will be research professor from the
Geological Survey of Finland Tommi Kauppila, Global Development researcher Maija
Lassila from the University of Helsinki, a speaker from the Finnish Mining Association
(Pekka Suomela or Hanna Lampinen) and Sampi representative Helga West and her
husband Ervin Alejandro who has studied the topic in Mexico. Aaro will ask the
panelists whether they could do the panel in English.
SEG (a group of students interested in geophysics) are willing to help us make the
questions for the panel. We will later set a meeting time for that.
The panel will be at 4 pm and Petri will host it.
It’s agreed on to have a small dining event after the panel, the initial budget for that is
100 euros.
7.2 Planning of the week
The event and communications teams will have a separate meeting about this. Nella
will make a Doodle.
Suggested things for the campaign are a social media campaign and something with
the cooperation with the Consumers’ Union.
During the exam week it would be good to promote this on social media etc.
The initial budget for the campaign week is 120 euros.

8. Online lecture about climate crisis in Sudan
Aaro received a message from a representative of Fridays for Future and a climate activist.
They could give an online lecture about the reality of climate crisis and challenges of climate
action in the African and Arabian region. Aaro will ask them about possible times for the
event.

9. Other possible events of the spring
Anni has planned that the book club could have three meetings; 16.2., 16.3. and 20.4. at 6
pm in Kabinetti. They would read three novels by Maja Lunde that have been translated to
Finnish and English. Budget for each meeting will be 10 euros. The communications team
will make a poll on Instagram for possible participants and create a Whatsapp group for
them. People will be able to join it from our link tree on Instagram. There can also be a new
channel added to Slack for this.
The event team wants to host more game nights.



Aaro suggests a Shrove day event or that we could join the event in Kaivopuisto and
promote the committee there. If there’s no snow, Felicity suggests a forest trip.
No excursions have been planned yet, but Anni will contact the Environmental Ministry and
the City of Helsinki Urban Environment Division.
Aaro suggests committee promotion points in Kumpula and Viikki. Felicity will contact the
campuses. These could happen already next week. MMYL has contacted Aaro and they
have asked us and the International Committee to come introduce ourselves in Viikki.

Martins joins the meeting at 7.07 pm.

10. Environmental Committee’s cooperation with the Consumers’ Union
The first meeting will be on 18.1. at 1 pm - 3.30 pm. The themes for the cooperation are
sustainable and fixable products and greenwashing. We will post about this later on our
social medias.

11. Past events
11.1 Check in -event 12.1.
Many international students were interested and all went well. Felicity suggests that
next time, and when visiting campuses, it would be good to have a list of our events
to show to the students.

12. Other matters
Petri will make notes at the meeting with the Consumers’ Union.
Aaro reminds that everyone should check the agenda before the meeting and be prepared to
give information of issues related their own positions in the meeting.

13. Next meeting
We will move the meeting to be held in Kabinetti on 15.2. at 6.30 pm.
We will not have hybrid meetings anymore.

14. Ending of the meeting
The meeting ends at 7.23 pm.

Aaro Sariola
chair

Eevi Tiihonen
vice chair, secretary

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Ympäristövaliokunnan kokous 1/2023
17.01.2023 klo 18.00 - 19.30
Valiokuntatila Kabinet ja Zoom



Kabinetissa: Aaro Sariola (pj), Eevi Tiihonen (vpj, sihteeri), Petri Seppä (vpj), Nella Koivula,
Reeta Behm, Iris Niinistö, Felicity Goldsmith, Anni Saviniemi (saapuu kohdassa 5.1), Eloi
Casellas Ayala (saapuu kohdassa 5.3) and Martins Robeznieks (saapuu kohdassa 9)

1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta
Avataan kokous ajassa 18:02. Sihteeriksi valitaan Eevi Tiihonen.

2. Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset lisäykset
Esityslistaan lisätään kohta neljä “Tilavastaavan valitseminen Kabinettiin”.
Esityslista hyväksytään.

3. Ilmoitusasiat
HYYn uusi hallitus on valittu. Linnéa Partanen on uusi ympäristövastaava ja hän lähettää
terveisensä sekä yrittää tulla seuraavaan kokoukseemme.
Budjetti keväälle syyskuuhun asti on 900 euroa.
HYYn tilat palaavat remontin jälkeen uudelle ylioppilastalolle tammikuun lopussa.
Kabinetissa on nykyään valiokuntien oma imuri.

4. Tilavastaavan valitseminen Kabinettiin
Jokaisesta valiokunnasta valitaan yksi vastaava, ja he ovat yhdessä vastuussa Kabinettiin
liittyvistä asioista. Heillä on käytössä pieni budjetti. Vastaavat keskustelevat myös toisten
Dommaa käyttävien järjestöjen kanssa ja voivat esimerkiksi kysyä alakerran ison aulatilan
käytöstä.
Anni valitaan tilavastaavaksi.

5. Viestintäasiat
5.1 Haku avoimiin pesteihin (yhteisövastaava ja kampanjakoordinaattori)
Aaro on lähettänyt sähköpostia asiasta kaikille sähköpostilistoillemme. Viesti on vain
suomeksi, mutta käännökset löytyvät blogistamme. Eevi on tehnyt rekrykuvan somea
ja HYYn uutiskirjettä varten. Reeta tekee asiasta Instagram-julkaisun.

Anni liittyy kokoukseen ajassa 18:10.
5.2 Blogi
Iris teki postauksen aineettomista lahjoista joulua varten. Iris kertoo, että blogialustaa
on hieman vaikea käyttää, mutta hän on suunnitellut postauksia valiokunnan
tammikuun kuulumisista sekä tulevasta tapaamisestamme Kuluttajaliiton kanssa.
Aaro muistuttaa, että edelliseltä blogivastaavalta Julialta voi kysyä apua.
5.3 Muuta viestinnästä
Tästä lähtien lisäämme aina jonkun puhelinnumeron kokousten
Facebook-tapahtumiin, jotta uudet paikalle tulijat voivat ottaa yhteyttä, jos eivät löydä
paikalle tai tulevat myöhässä. Jos haluamme lisätä kartan kokouspaikasta
tapahtumaan, tarvitsee se tehdä erillisen postauksen kautta.
Aaro muistuttaa tapahtumatiimiä siitä, että kevään aikana valiokunnalla on tulossa
kolme isoa projektia.

Eloi liittyy kokoukseen ajassa 18:17.

6. Vegeapprot



Haalarimerkit on haettu, ja niitä on tällä hetkellä 123 kappaletta.
Mahdollisille approkohteille on alettu lähettämään viestejä, ja kaksi ravintolaa ovat ainakin jo
mukana.
Eevi on tehnyt kyselyn seuraavasta tapaamisajasta Slackiin ja toivoo vastauksia
keskiviikkoon 18.1. mennessä.
Aaro kysyy Cafe Myöhän osallistumisesta HYYltä.

7. Kampanjaviikko
7.1 Paneelikeskustelu
Panelistit ovat varmistuneet, ja he ovat GTK:n tutkimusprofessori Tommi Kauppila,
Helsingin yliopiston globaalin kehityksen tutkija Maija Lassila, puhuja Kaivosteollisyys
ry:stä (Pekka Suomela tai Hanna Lampinen) sekä saamelainen Helga West ja hänen
puolisonsa Ervin Alejandro, jolla on aiheesta tutkimustaustaa Meksikossa. Aaro
kysyy panelisteilta, voisiko paneeli olla englanniksi.
SEG (geotieteistä kiinnostunut opiskelijaryhmä) on sanonut voivansa auttaa
paneelikysymysten teossa. Tätä varten sovitaan myöhemmin tapaamisaika.
Paneeli tapahtuu klo 16, ja Petri toimii juontajana.
Paneelin jälkeen pidetään pienimuotoinen ruokailutilaisuus, jonka alustava budjetti on
100 euroa.
7.2 Viikon suunnittelua
Tapahtuma- ja viestintätiimi pitävät tähän liittyen erillisen kokouksen. Nella tekee
tästä Doodlen.
Kampanjaan ehdotetaan tulevan sosiaalisessa mediassa materiaalia sekä jotain
liittyen Kuluttajaliiton kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Tenttiviikon aikana on hyvää aikaa mainostaa kampanjaa somessa yms.
Alustava budjetti kampanjaviikolle on 120 euroa.

8. Virtuaaliluento ilmastokriisin vaikutuksista Sudanissa
Aaro on saanut viestin Fridays for Future -liikkeen edustajalta ja ilmastoaktivistilta. Hän
ehdotti, että voisi pitää virtuaaliluennon ilmastokriisin todellisuudesta ja ilmastotoimien
haasteista Afrikan ja Arabimaiden alueella. Aaro laittaa hänelle viestiä mahdollisista ajoista.

9. Kevään mahdolliset muut tapahtumat
Anni ehdottaa, että lukupiiri kokoontuisi kolme kertaa; 16.2., 16.3. ja 20.4. klo 18
Kabinetissa. Lukupiirissä luettaisiin kolme Maja Lunden romaania, jotka on käännetty
suomeksi ja englanniksi. Jokaisen tapaamisen budjetti on 10 euroa. Viestintätiimi tekee
Instagramiin kyselyn mahdollisista osallistujista ja Whatsapp-ryhmän lukupiiriä varten.
Whatsapp-ryhmän linkki laitetaan Instagram bion linkkipuuhun. Slackiin voi myös tehdä
uuden kanavan lukupiiriä varten.
Tapahtumatiimi haluaa myös järjestää lisää peli-iltoja.
Aaro ehdottaa laskiaiselle ulkotapahtuman, tai että menisimme mukaan Kaivopuiston
tapahtumaan promoamaan valiokuntaa. Felicity ehdottaa metsäretkeä, jos ei ole lunta.
Uusia ekskursioita ei ole vielä suunniteltu, mutta Anni ottaa yhteyttä Ympäristöministeriöön
sekä Helsingin kaupunkiympäristölautakuntaan.
Aaro ehdottaa, että menisimme taas Viikkiin ja Kumpulaan esittäytymään. Felicity kontaktoi
kampuksia. Esittelypisteet voisivat olla jo ensi viikolla. MMYL on ottanut yhteyttä Aaroon ja
kysyneet meitä sekä kansainvälisyysvaliokuntaa tulemaan Viikkiin esittelemään itseään.



Martins liittyy kokoukseen ajassa 19:07.

10. Ympäristövaliokunnan ja Kuluttajaliiton yhteistyö
Ensimmäinen tapaaminen on 18.1. klo 13-15.30. Yhteistyön teemat ovat kestävämpiä ja
korjattavia tuotteita sekä viherpesu kuriin. Julkaisemme yhteistyöhön liittyvistä asioista
somessa myöhemmin.

11. Menneet tapahtumat
11.1 Check in -tapahtuma 12.1.
Monet kansainväliset opiskelijat olivat kiinnostuneita valiokunnista ja tapahtuma meni
hyvin. Felicity ehdottaa, että ensi kerralla valiokuntaa esiteltäessä olisi hyvä, että
mukana olisi lista tulevista tapahtumista.

12. Muut esille tulevat asiat
Petri tekee muistiinpanoja huomisessa Kuluttajaliiton tapaamisessa.
Aaro muistuttaa kaikkia, että lukee esityslistan ennen kokousta ja valmistautuu esittämään
oman pestinsä kuulumiset.

13. Seuraava kokous
Seuraava kokous siirretään alkamaan klo 18:30 Kabinetissa keskiviikkona 15.2.
Tulevia kokouksia ei enää pidetä hybridinä.

14. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 19:23.

Aaro Sariola
puheenjohtaja

Eevi Tiihonen
varapuheenjohtaja, sihteeri


