
The Student Union of the University of Helsinki
Environmental Committee’s meeting 2/2023
February 15th 2023 at 6.30pm
Meeting room Kabinet

In Kabinet: Aaro Sariola (chair), Eevi Tiihonen (vice chair, secretary), Petri Seppä (vice
chair), Nella Koivula, Anni Saviniemi, Felicity Goldsmith, Sara Lahdelma, Laura Korhonen,
Sanni Tuomiluoma and Mārtiņš Robežnieks (leaves at 12)

In Zoom: Reeta Behm and Linnéa Partanen (HYY, joins at 15)

1. Opening of the meeting and appointment of secretary
The meeting is opened at 6:40 pm. Eevi Tiihonen is appointed as the secretary.

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

3. Notices
The budget plan is finalized and can be found in Drive.
The New Student House is open again.
Other committees haven’t chosen their premises coordinators yet, so information about that
task will be provided later.
As announced before, our meetings are not hybrid anymore, but Aaro reminds that some
exceptions can be made and he can be contacted about this.

4. Meeting dynamics
Aaro reminds that to keep the meetings as short as possible, before the meeting he writes to
the agenda the names of the people he wants to hear from. This way people can prepare
beforehand.
Aaro checks that members of the committee remember to look at the agenda before the
meeting and visit Slack at least every other day.

5. Members’ workload and activity
Aaro asks if people have enough time for the committee and reminds that it’s important for
everyone to be honest about their resources.

6. Updating of the strategic plan of the University of Helsinki
The university is updating their strategic plan because of everything going on in the world.
Aaro has shared a docs about this on Slack. The docs has all the background info and
instructions on how we can comment on the plan. The main thing for us to comment on is
biodiversity loss, and the deadline for the comments is 19.2. Mathilda Timmer from HYY is
the person responsible for HYY’s comments. If you have any questions, ask Aaro and she
can ask Mathilda.

7. Updating of the HYY’s Equality Plan
HYY is updating their Equality Plan. Aaro has made a docs about this too, which can be
found in Slack. We can comment on this as well, the deadline is 28.2.



If you feel that something regarding equality in our committee needs to be made better,
please contact Aaro or HYY’s harassment contact person Tiia Niemi.

8. Global Campus sustainability game
Reeta has been exchanging messages with the project leader. Four of us from the
committee have signed up to go there, but Reeta hopes that a few more would come. Reeta
will post one more binding sign up to Slack. Petri is also interested in joining and Aaro will be
joining late.
This takes place in central campus on Tuesday 28.2. at 1:30-3 pm. There will be snacks
served.

9. Communications
9.1 Drive
HYY’s shared Drive is now available to us, and it can be found in Slack.
Aaro reminds that if someone takes pictures in our events, they can be uploaded to
our Drive for future use.
9.2 Blog
If someone writes a blog text, it can also be shared on HYY’s blog page. The
deadline to get it there is always the 15th of the month. If the text is sent earlier, it’s
possible to get it to HYY’s blog earlier.
In March, Iris will make a blog post about the campaign week.
9.3 Event information
Now that we are having events in New Student House, Aaro tells that the
accessibility information for the spaces can be found on HYY’s website.
Aaro reminds that it’s good to always put someone’s phone number to the event
description so that people can get in even if they’re late.
9.4 Letter to the editor by Consumers’ Union and Environmental Committee
As agreed with the Consumers’ Union, we sent them the results of our Instagram poll
about repairing services. Tiina Vyyryläinen from the union will make a draft about the
opinion piece by the end of this week, and after that send it to us, so we can check it
and send it back to her for releasing.
9.5 Other communications matters
The communications team have met and discussed about the spring. They’re
planning on posting about the green week next week.
Sanni is interested in becoming a member of the committee and joining the
communications team.

Sanni Tuomiluoma is accepted as a member of the communications team.

10. Campaign week (green week) 13.-17.3.
10.1 Panel discussion 14.3.

10.1.1 Questions
Anni has made a Flinga, where we can suggest questions for the panel. Aaro
encourages everyone to do that before the questions are finalized at a
meeting on Monday 27.2. at 6 pm.
SEG will also make some questions, and also a QR code so anyone from
Vasara can ask questions related to the panel. Sara asks if Aaro could send
the link to some other organizations such as MYY ry. Aaro asks them.



The panelists are confirmed but Helga hasn’t answered Aaro. Last week Aaro
spoke to the managing director Pertti Lamberg from Sakatti Mining Oy and he
would be interested in coming to our event as a panelist.
10.1.2 Food
Eevi can start contacting grocery stores about food waste.
Mārtiņš suggests that the food served could be finger food and easily edible
foods. The food will be served after the panel discussion.
Sara might have a car to be used for picking up the food waste and carrying it
to Alina.
Eevi will ask Kannunvalajat how much it will cost to rent their dishes that are
in Alina hall.
Eevi, Mārtiņš and Iris will have a meeting about the details regarding this
event.
10.1.3 Alina hall
We will have four security people: Aaro, Sanni, Reeta and Eevi.
We can get the key at noon the earliest. Aaro will be responsible for this, so
his number will be put to the event description.
There are 80 seats, but the maximum number of people is 100.
We need to borrow microphones from the services office.
Anni has made a registration link for the event, but people can come even
without signing up.

10.2 Lecture by Consumers’ Union 15.3.
Wilhelmsson hall is reserved for this event from 5 pm. The lecture will be at
5:15-6:45 pm. Someone needs to be responsible for the key. 60 people can fit into
the space.
There is a registration form for this event as well.
Aaro will ask Tiina for extra information about the content of the lecture and then
inform the communications team. The event will come out on 22.2.
10.3 Consumers’ Union ecolabels
There will be an online quiz about ecolabels for students and also maybe a
competition to win a price for participants. During the green week we could go to
campuses to ask people to take the quiz. The sustainability and responsibility team of
the University could share the quiz, for example, on university's information screens.
The quiz will be semi short, but more thorough explanations about different ecolabels
can be put to our blog.
If there are some good results we can give them to Tiina for the lecture.
There is also an idea about making a reels video about the labels: people would
dress as the labels and act as either good or bad depending on the label. Iris is
interested in making the script.
10.4 Lecture by climate activist 17.3.
The lecture will be online and Aaro has already created the Zoom link.
10.5 Communications of campaign week
Aaro reminds that when posting about the activist lecture, it should be mentioned that
it is a collaboration with KEHY.
The communications team will always make reminders to our IG stories about big
events.
Aaro reminds about the “nakki” list that he has made, and hopes that people will sign
up for tasks there.



11. Vegan crawl 13.-27.4.
There will be 10-11 restaurants participating, we will not contact new ones.
Sara has started designing the pass, and next up we will continue with that and also give the
restaurants more specific information. In addition, Eevi and Sara have promised to make
base texts and visuals for social media posts that the communications team can use.
Eevi will make a vote in Slack about the next meeting time.

12. Excursions
Anni has contacted the Environmental Ministry, but can’t herself be there if it’s in April, then
Reeta will take care of the excursion.

Mārtiņš Robežnieks leaves at 8:05 pm.

13. Upcoming events
13.1 Book club 16.2.
There are 40 people in the Whatsapp group and about 7 people have said that they
are coming tomorrow.
Kahvila Rakastan has agreed on having the last book club meeting there as a private
event.
13.2 Other events
Sara has an idea about a nature trip/bird watching event with Iikka Kivi and will
contact him for this.
Emppu has an idea about a movie night that she shared info about on Slack.

14. Past events
Yesterday Aaro and Felicity were in Viikki at the Valentine’s day event, but there weren’t
many students there. However, in Kaisa-talo there had been a lot of people interested in the
Environmental committee.
Earlier today Petri gave a training to some of the environmental representatives of student
organizations, and all went really well. They had good discussion, but the same issue that
we’ve had before rose: students don’t know about the committee.

15. Greetings from HYY
Linnéa Partanen joins the meeting at 8:18 pm.

Linnéa, the environmental representative from HYY, says her greetings and says she is
proud to have us and looks forward to cooperating with us. She hopes to be able to see us
face-to-face in the next meeting. She can be contacted on Slack or Telegram.

16. Other matters
The International Committee is arranging language cafes every other Monday and they have
asked if some of us could go there and speak Finnish with students.

17. Next meeting
Next meeting will be held in Barrikaadi on 13.3. at 6 pm.

18. Ending of the meeting



The meeting ends at 8:26 pm.

Aaro Sariola
chair

Eevi Tiihonen
vice chair, secretary

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Ympäristövaliokunnan kokous 2/2023
15.02.2023 klo 18.30



Valiokuntatila Kabinetti

Kabinetissa: Aaro Sariola (pj), Eevi Tiihonen (vpj, sihteeri), Petri Seppä (vpj), Nella Koivula,
Anni Saviniemi, Felicity Goldsmith, Sara Lahdelma, Laura Korhonen, Sanni Tuomiluoma ja
Mārtiņš Robežnieks (poistuu kohdassa 12)

Zoomissa: Reeta Behm ja Linnéa Partanen (HYY, saapuu kohdassa 15)

1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta
Avataan kokous ajassa 18:40. Sihteeriksi valitaan Eevi Tiihonen.

2. Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset lisäykset
Esityslista hyväksytään sellaisenaan.

3. Ilmoitusasiat
Lopullinen versio budjettisuunnitelmasta on valmis ja löytyy Drivesta.
Uusi Ylioppilastalo on taas auki.
Muut komiteat eivät ole vielä valinneet tilavastaavia, joten tehtävästä infoaminen siirtyy
myöhemmälle.
Kuten aiemmin kerrottu, kokouksia ei enää pidetä hybridinä, mutta Aaro muistuttaa, että
erityistilanteissa häneen voi olla yhteydessä ja zoom-yhteys voidaan mahdollisesti järjestää.

4. Kokousten dynamiikka
Aaro muistuttaa, että hän lisää aina ennen kokousta henkilöiden nimiä esityslistaan kohtien
alle, joista toivoo kuulevansa terveiset. Tämä nopeuttaa kokoustamista, kun henkilöt voivat
valmistautua etukäteen.
Aaro varmistaa, että valiokunnan jäsenet muistavat lukea agendan läpi aina ennen kokousta
sekä käydä Slackissa vähintään joka toinen arkipäivä.

5. Jäsenten työkuorma ja aktiivisuus
Aaro varmistaa, että valiokuntalaisilla on tarpeeksi aika valiokunnalle sekä muistuttaa, että
on tärkeää kertoa rehellisesti omista resursseistaan.

6. Helsingin yliopiston strategian päivitys
Yliopisto päivittää strategiaansa isojen maailmantapahtumien takia. Aaro on jakanut tästä
Slackiin Docsin, josta löytyy kaikki taustatieto sekä ohjeet, miten valiokuntalaiset voivat
kommentoida strategiaa. Meille oleellisin asia kommentoida on luonnon monimuotoisuus.
Kommenttien jättämisen deadline on 19.2. Mathilda Timmer HYYltä on vastuussa HYYn
kommenteista, joten jos kellään on kysymyksiä, Aaro voi välittää ne Mathildalle.

7. HYYn yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys
HYY päivittää yhdenvertaisuussuunnitelmaansa. Aaro on jakanut tästäkin Docsin Slackiin.
Voimme kommentoida myös tätä suunnitelmaa, ja deadline on 28.2.
Jos joku kokee, että valiokunnassa on joitain yhdenvertaisuusasioita, joita tulisi parantaa, voi
olla yhteydessä joko Aaroon tai HYYn häirintäyhdyshenkilöön Tiia Niemeen.

8. Global Campus -opetusteknologian kestävyyskurssin oppimispeli



Reeta on lähettänyt viestejä projektijohtajan kanssa. Neljä valiokunnasta on ilmoittautunut
peli-ideointiin, mutta Reeta toivoo, että muutama muu tulisi myös. Reeta tekee vielä yhden
sitovan ilmoittautumisviestin Slackiin. Petri on kiinnostunut tulemaan ja Aaro pääsee paikalle
myöhässä.
Tämä tapahtuu keskustakampuksella tiistaina 28.2. klo 13:30-15. Paikalla on tarjoiluja.

9. Viestintä
9.1 Drive
HYYn jaettu Drive on nyt käytössämme ja sen löytää Slackista.
Aaro muistuttaa, että kuvia tapahtumistamme voi laittaa omaan Driveemme, jotta
saamme kasvatettua kuvapankkia tulevaa viestintää varten.
9.2 Blogi
Valiokunnan blogissa julkaistavat tekstit voidaan jakaa myös HYYn blogissa.
Deadline tälle on aina kuun 15. päivä. Jos teksti lähetetään aiemmin, saatetaan se
julkaista HYYn blogissa aiemmin.
Iris aikoo tehdä blogipostauksen Vihreästä viikosta maaliskuussa.
9.3 Tapahtumista viestiminen
Nyt kun alamme järjestämään tapahtumia Uudella ylioppilastalolla, Aaro kertoo, että

saavutettavuustiedot löytyvät HYYn nettisivuilta.
Aaro muistuttaa, että on hyvä aina laittaa jonkun tapahtuman järjestäjän

puhelinnumero tapahtuman tietoihin, jotta myöhässä tulijat pääsevät myös sisään.
9.4 Kuluttajaliiton ja Ympäristövaliokunnan mielipidekirjoitus

Kuten Kuluttajaliiton kanssa sovittiin, lähetimme heille IG-kyselymme vastaukset. Tiina
Vyyryläinen liitolta kirjoittaa alustavan version mielipidekirjoituksesta, jota voimme
kommentoida ennen sen julkaisemista.

9.5 Muut viestintäasiat
Viestintätiimi on tavannut ja keskustellut kevään etenemisestä. He julkaisevat tietoa

vihreästä viikosta ensi viikolla.
Sanni on kiinnostunut liittymään valiokuntaan ja sen viestintätiimiin.

Sanni Tuomiluoma hyväksytään viestintätiimin jäseneksi.

10. Kampanjaviikko (vihreä viikko) 13.-17.3.
10.1 Paneelikeskustelu 14.3.

10.1.1 Kysymykset
Anni on tehnyt Flingan, johon voi ehdottaa kysymyksiä paneeliin. Aaro kannustaa kaikkia
laittamaan kysymyksiä ennen maanantaita 27.2. klo 18, jolloin pidetään kokous lopullisista
kysymyksistä.
SEG tekee myös kysymyksiä ja jakavat myös QR-koodin vasaralaisille, johon he voivat
ehdottaa kysymyksiä. Sara kysyy, jos kysymyslinkkiä voisi jakaa myös muillekin järjestöille
kuten MYY ry:lle. Aaro kysyy heiltä.
Panelistit on päätetty, mutta Helga ei ole vastannut Aarolle. Viime viikolla Aaro puhui Sakatti
Mining Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lambergin kanssa, ja hän saattaisi olla kiinnostunut
tulemaan paneeliin puhujaksi.

10.1.2 Ruoat
Eevi voi ottaa koppia kauppojen kontaktoinnista.
Mārtiņš ehdottaa, että tarjoiltaisiin sormiruokaa ja muuta helposti syötävää.
Ruoka tarjoillaan paneelin jälkeen.



Sara saattaa saada auton käyttöön ruokien kuljetusta varten, jos tarve.
Eevi kysyy Kannunvalajilta, paljonko astioiden vuokraus Alinasta maksaisi.
Eevi, Mārtiņš ja Iris sopivat erillisessä tapaamisessa yksityiskohdista.
10.1.3 Alina-sali

Tapahtumassa tulee olemaan neljä turvallisuushenkilöä: Aaro, Sanni, Reeta ja Eevi.
Saamme avaimen aikaisintaan klo 12. Aaro toimii avainvastaavana, joten hänen
puhelinnumero laitetaan myös tapahtuman kuvaukseen.
Salissa on 80 istumapaikkaa, mutta maksimimäärä ihmisiä on 100.
Palvelutoimistosta voimme lainata mikkejä tapahtumaan.
Anni on tehnyt ilmoittautumislinkin tapahtumaa varten, mutta paikalle voi tulla vaikkei olisi
ilmoittautunut.

10.2 Kuluttajaliiton luento 15.3.
Wilhelmsson-sali on varattu tapahtumalle alkaen klo 17. Luento pidetään klo 17:15-18:45.
Tarvitsemme tapahtumalle avainvastaavan. Tilaan mahtuu 60 henkilöä.
Tapahtumalle on ilmoittautumislomake.
Aaro kysyy Tiinalta lisäinformaatioita luennon sisällöstä, jota viestintätiimi voi hyödyntää.
Tapahtuma tulee ulos 22.2.

10.3 Kuluttajaliiton ympäristömerkit
Teemme online-kyselyn ympäristömerkeistä, johon vastaavat voivat luultavasti

voittaa palkinnon. Vihreän viikon aikana voidaan mennä kampuksille pyytämään opiskelijoita
vastaamaan kyselyyn. Helsingin yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusverkosto voisi jakaa
kyselyä myös esimerkiksi yliopiston infonäytöillä.
Kysely tulee olemaan suhteellisen lyhyt, mutta blogiin voidaan laittaa monipuolisemmat
selitykset eri ympäristömerkeistä.
Jos kyselystä saadaan mielenkiintoisia tuloksia, voidaan ne antaa Tiinalle luentoa varten.
Myös idea reels-videosta, jossa ihmiset olisivat pukeutuneet eri ympäristömerkeiksi ja olla
hyviä tai huonoja sen mukaan, millaisia merkit oikeasti ovat. Iris on kiinnostunut
käsikirjoituksen tekemisestä.

10.4 Ilmastoaktivistin luento 17.3.
Luento on etänä, ja Zoom-linkki on luotu.

10.5 Kampanjaviikosta viestiminen
Muistutetaan, että mainitaan somejulkaisuissa, että aktivistiluento on tehty

yhteistyössä KEHYn kanssa.
Viestintätiimi tekee muistutusjulkaisut Instagram-stooreihin aina ennen isoja tapahtumia.
Aaro muistuttaa nakkilistasta, ja toivoo, että sinne käytäisiin lisäilemässä nimiä.

11. Vegeapprot 13.-27.4.
Tapahtumassa tulee olemaan 10-11 kohdetta mukana, ei kontaktoida enää uusia.
Sara on jo aloittanut suunnittelemaan appropassia. Seuraavaksi jatketaan sitä sekä ollaan
ravintoloihin uudelleen yhteydessä tarkemmista spekseistä. Lisäksi Eevi ja Sara luvanneet
tehdä visu- ja tekstipohjat markkinointia varten, joita viestintätiimi voi hyödyntää.
Eevi laittaa Slackiin äänestyksen seuraavasta kokousajasta.

12. Ekskursiot
Anni on ollut yhteydessä Ympäristöministeriöön, mutta ei itse pysty järjestämään
ekskursiota, jos se tapahtuu huhtikuussa. Reeta voi hoitaa tämän huhtikuussa.

Mārtiņš Robežnieks poistuu ajassa 20:05.



13. Tulevat tapahtumat
13.1 Lukupiiri 16.2.

Whatsapp-ryhmässä on 40 ihmistä joista noin 7 ovat tulossa huomenna tapaamiseen.
Kahvila Rakastan on sanonut, että viimeinen lukupiiritapaaminen voidaan järjestää heidän
tiloissa yksityistilaisuutena.

13.2 Muut tapahtumat
Sara ehdottaa luonto-/linturetkeä Iikka Kiven kanssa ja kontaktoi häntä asiasta.
Emppu on ehdottanut elokuvailtaa, josta tarkemmat tiedot Slackissa.

14. Menneet tapahtumat
Eilen Aaro ja Felicity olivat Viikissä ystävänpäivätapahtumassa, mutta paikalla oli
harmittavan vähän opiskelijoita. Kaisa-kirjaston vastaavassa tapahtumassa oli kuitenkin ollut
paljon ympäristövaliokunnasta kiinnostuneita.
Aiemmin tänään Petri piti koulutuksen virityspäivässä ja kaikki meni hyvin. Oli hyviä
keskusteluja, mutta sama ongelma nousi taas esille: opiskelijat eivät tiedä valiokunnan
olemassaolosta.

15. Terveiset HYYltä
Linnéa Partanen liittyy kokoukseen ajassa 20:18.

Linnéa, HYYn hallituksen ympäristövastaava, lähettää terveisiä ja kertoo tekevänsä
kanssamme innolla yhteistyötä sekä olevansa ylpeä aktiivisuudestamme. Hän toivoo
pääsevänsä ensi kokoukseen paikan päälle. Linnéaan saa yhteyden Slackissa tai
Telegramissa.

16. Muut esille tulevat asiat
Kansainvälisyysvaliokunta järjestää kielikahviloita joka toinen maanantai, ja he ovat
kysyneet, jos jotkut meistä voisivat mennä paikan päälle puhumaan suomea opiskelijoille.

17. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 13.3. klo 18 Barrikaadissa.

18. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 20:26.

Aaro Sariola
puheenjohtaja

Eevi Tiihonen
varapuheenjohtaja, sihteeri


