
The Student Union of the University of Helsinki
Environmental Committee’s meeting 3/2023
March 13th 2023 at 6pm
Meeting room Barrikaadi

Present: Aaro Sariola (chair), Eevi Tiihonen (vice chair, secretary), Petri Seppä (vice chair),
Iris Niinistö, Felicity Goldsmith, Anni Saviniemi, Nella Koivula, Emilia Karttunen, Sanni
Tuomiluoma, Letizia Pandini (joins at 5) and Laura Korhonen (joins at 7.1)

1. Opening of the meeting and appointment of secretary
The meeting is opened at 6:03 pm. Eevi Tiihonen is appointed as the secretary.

2. Approval of the agenda and possible additions
Item number four “Fire safety” is added.
Item number five “Commenting on strategies” is added.
The agenda is approved.

3. Notices
The opinion piece by the committee and the Consumers’ Union has been published in
Helsingin Sanomat.
The premises coordinator's job is still unclear.

4. Fire safety
The fire alarm went off in Domma a few weeks ago. The meeting point of Domma is in front
of Leppätalo. Aaro has uploaded the fire safety instructions to the premises channel on
Slack, also for the New Student House.

5. Commenting on strategies
The committee’s comments for HYY’s strategy plan and the university’s carbon neutrality
plan have been sent. Aaro was the only one who commented, because everyone has had a
lot to do with other committee matters.
Aaro asks if in the future people want to have the option to comment on HYY’s plans as the
committee. It is seen as valuable so the answer is yes. Anni suggests that next time we
should meet up and write the comments together.

Letizia joins at 6:10 pm.

6. Communications
6.1 Blog
Iris has made a blog post about ecolabels and greenwashing. HYY will post it on their
blog and Vilma will take a picture of Iris for that in the following days.
Next up Iris will post a summary of the Green Week.
Aaro suggests that the blog could be updated so that the English and Swedish
information are more easy to find.
Emppu has added a page to our blog about the Vegan Crawl, where all the
information about the crawl will be.
6.2 Email lists



Some emails that we have sent have gone to junk mail. Helpdesk has acknowledged
the problem, and the only way to prevent this is for each person to change the setting
in their email.
Aaro brings up that it’s useless that we have two email lists, because everyone in the
yv-aktiivit list is in yv-lista. It’s decided to delete the yv-aktiivit list.
6.3 Sustainability and responsibility -network
Iris, Emppu and Sara have sent info about the certificates inquiry to the network, and
they have put them to the university’s info screens. We can do this in the future by
sending a message to Elina Tanninen.
They want to cooperate with us by inviting us to their events and coming to our
events.
6.4 Other communications matters
The communications team will post reminders about the Green Week and later on
about the Vegan Crawl.
Anni will send the ones registered to the Green Week events a reminder email
tomorrow.
Iris will take photos in our Green Week events and upload them to our Drive.

7. Green Week
7.1 Ecolabels inquiry
114 people have answered the inquiry. The winner of the lottery will be contacted via
email.
Iris has made a script about an ecolabels reels, and the video might be filmed on
Thursday. Everyone is welcome to help.
Emppu has sent a message to the HELSUS email list, and this might be possible
also regarding future events. Sara has contacted the university’s sustainability course
teacher, who has made it possible for the participants to make an essay about our
Green Week for the course.

Laura joins at 6:31 pm.

7.2 Panel discussion 14.3.
Helga West and Ervin Alejandro are unable to come. Helga asked Janne
Hirvasvuopio, but he is unable to come. Helga asked Raila Pirinen, and now she
should be coming. Tommi Kauppila has been sick, but didn’t find anyone to replace
him so he has said that he will come. We will see tomorrow who joins the panel.
Aaro goes through the details of tomorrow step by step.
Eevi asks if we could mention the places where we get food waste from in our
upcoming posts and maybe do a thank you post on IG stories.
7.3 Greenwashing lecture 15.3.
Aaro goes through the details of the event step by step.
7.4 Climate activist’s lecture 17.3.
The lecture will be on Zoom at 4-5pm. The lecturer will send the slides to Aaro before
the event so that they can be shown when participants arrive.

8. Vegan Crawl 13.-27.4.



The event is out and posts about it are on their way. Emppu has made a page to our blog
and Sara a QR code for that. Eevi is going to order the passes soon and it will cost around
100 euros.
Eevi asks if there are people who could go give out the passes on the 12. 13. & 14.4. The
suggested times are at 11:30am-2pm and on the 13th also at 4-6pm. Also some people
would be needed to give out the overall patches, possibly on 28.4.

9. Upcoming events
9.1 2nd meeting of book club 16.3.
Anni will send a message to the book club’s Whatsapp group to ask who is coming.
9.2 Nature March 18.3.
The committee has organised a joint departure to the Nature March, which will meet
in front of Porthania at 12:50. Eevi won’t be able to attend because she is
coordinating the march, but at least Emppu has promised to go.
Anni will take the banner there.
Letizia reminds that we should always at our events briefly tell about our upcoming
events.
9.3 Voting in overalls 22.3.
Linnéa Partanen has suggested that we could join HYY’s event to vote in overalls. It
will happen in front of Pikku Parlamentti at 11 am.
9.3 Excursion to the Ministry of Environment
Nothing to bring to the meeting.
9.4 Bird watching trip
This could happen possibly on May 7th. Sara has suggested asking Iikka Kivi to be
the guide. Tringa or Aaro’s friends could also be contacted.
9.5 Other events
Nella suggests making a post about Earth Hour. Aaro suggests a movie night, but
that might be a bit contradictory.
To our operating plan we have listed a trip to a national park and plogging. Trip to the
national park could be mainly for the committee members in April. Aaro suggests that
we go plogging after the 1st of May.

10. Past events
10.1 1st meeting of book club 16.2.
Anni tells that 4 people came and that the event was really nice.
10.2 Global Campus sustainability game -workshop 28.2.
Reeta, Anni, Petri and Aaro were there and it seemed really interesting. We will
continue the cooperation.
10.3 What does COP15 mean for Finland? -event 3.3.
Reeta, Sanni, Sara and Petri attended. It was super interesting, but a lot of
information.

11. Other matters
Nothing to bring to the meeting.

12. Next meeting
Next meeting will be held in Kabinetti on 13.4. at 6 pm.



13. Ending of the meeting
The meeting ends at 7:41 pm.

Aaro Sariola
chair

Eevi Tiihonen
vice chair, secretary



Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Ympäristövaliokunnan kokous 3/2023
13.03.2023 klo 18.00
Kokoushuone Barrikaadi

Paikalla: Aaro Sariola (pj), Eevi Tiihonen (vpj, sihteeri), Petri Seppä (vpj), Iris Niinistö, Felicity
Goldsmith, Anni Saviniemi, Nella Koivula, Emilia Karttunen, Sanni Tuomiluoma, Letizia
Pandini (saapuu kohdassa 5) ja Laura Korhonen (saapuu kohdassa 7.1)

1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta
Avataan kokous ajassa 18:03. Sihteeriksi valitaan Eevi Tiihonen.

2. Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset lisäykset
Esityslistaan lisätään kohta neljä “Paloturvallisuus”.
Esityslistaan lisätään kohta viisi “Strategioiden kommentointi”
Esityslista hyväksytään.

3. Ilmoitusasiat
Valiokunnan ja Kuluttajaliiton yhteistyössä tekemä mielipidekirjoitus on julkaistu Helsingin
Sanomissa.
Tilavastaavan tehtävät ovat yhä epäselvät.

4. Paloturvallisuus
Dommalla on tapahtunut palohälytys pari viikkoa sitten. Tulipalon sattuessa tapaamispaikka
on Leppätalon edessä. Aaro on päivittänyt paloturvallisuusohjeet tilat-kanavalle Slackiin,
myös Uuden ylioppilastalon osalta.

5. Strategioiden kommentointi
Valiokunnan kommentit HYYn strategiaan ja yliopiston hiilineutraaliussuunnitelmaan on
lähetetty. Aaro oli ainoa, joka kommentoi, sillä muilla on ollut paljon tehtävää valiokunnan
tapahtumiin liittyen.
Aaro kysyy, haluavatko valiokuntalaiset jatkossa mahdollisuuden kommentoida HYY:n
suunnitelmia valiokuntana. Sitä pidetään merkittävänä, joten vastaus on kyllä. Anni ehdottaa,
että ensi kerralla tavattaisiin ja kirjoitettaisiin kommentit yhdessä.

Letizia saapuu ajassa 18:10.

6. Viestintä
6.1 Blogi
Iris on tehnyt blogikirjoituksen ympäristömerkeistä ja viherpesusta. HYY julkaisee sen
blogissaan, ja Vilma ottaa Iriksestä kuvan sitä varten lähipäivinä.
Seuraavaksi Iris aikoo julkaista yhteenvedon vihreästä viikosta.
Aaro ehdottaa, että blogia voisi päivittää niin, että englanninkielinen ja ruotsinkielinen
tieto olisi helpommin löydettävissä.
Emppu on lisännyt blogiin vegeapproja koskevan sivun, josta tulee löytymään
tarkemmat tiedot approista.
6.2 Sähköpostilistat



Osa lähettämistämme sähköposteista on mennyt roskapostiin. Helpdesk on
huomannut ongelman, ja ainoa tapa estää tämä on, että jokainen henkilö muuttaa
asetusta itse sähköpostissaan.
Aaro tuo esille, että on turha olla kaksi sähköpostilistaa, koska kaikki yv-aktiivit-listalla
olevat ovat myös yv-listalla. Päätetään poistaa yv-aktiivit-lista.
6.3 Kestävyys ja vastuullisuus -verkosto
Iris, Emppu ja Sara ovat lähettäneet sertifikaattikyselystä infoa verkostolle, ja he ovat
laittaneet sen näkyviin yliopiston infonäytöille. Voimme mainostaa näytöillä
jatkossakin lähettämällä viestiä Elina Tanniselle.
Verkosto haluaa tehdä yhteistyötä kanssamme kutsumalla meidät heidän
tapahtumiinsa ja tulemalla meidän tapahtumiin.
6.4 Muut viestintäasiat
Viestintätiimi julkaisee muistutuksia vihreästä viikosta ja myöhemmin vegeapproista.
Anni lähettää huomenna vihreän viikon tapahtumiin ilmoittautuneille
muistutussähköpostia.
Iris ottaa valokuvia Vihreän viikon tapahtumissa ja lataa ne Driveen.

7. Vihreä viikko
7.1 Sertifikaattikysely
Kyselyyn on vastannut 114 henkilöä. Arvonnan voittajaan otetaan yhteyttä
sähköpostitse.
Iris on tehnyt käsikirjoituksen reels-videosta, joka saatetaan kuvata torstaina. Kaikki
ovat tervetulleita auttamaan.
Emppu on lähettänyt viestiä HELSUSin sähköpostilistalle, ja tätä voisi hyödyntää
myös tulevien tapahtumien osalta. Sara on ottanut yhteyttä yliopiston kestävän
kehityksen kurssin opettajaan, joka on mahdollistanut sen, että osallistujat voivat
tehdä kurssityönä esseen vihreästä viikostamme.

Laura saapuu ajassa 18:31.

7.2 Paneelikeskustelu 14.3.
Helga West ja Ervin Alejandro eivät pääse paikalle. Helga pyysi Janne
Hirvasvuopiota, mutta hän ei pääse tulemaan. Helga pyysi Raila Piristä, ja hänen
pitäisi päästä paikalle. Tommi Kauppila on ollut sairaana, mutta ei löytänyt ketään
tilallensa, joten hän on sanonut tulevansa paikalle. Huomenna nähdään, ketkä lopulta
tulevat paneeliin mukaan.
Aaro käy läpi huomisen kulkua vaihe vaiheelta.
Eevi kysyy, voisimmeko mainita tulevissa postauksissa paikat, joista saamme
hävikkiruokaa sekä ehkä tehdä kiitospostauksen IG-tarinaan.
7.3 Viherpesuluento 15.3.
Aaro käy läpi tapahtuman kulkua vaihe vaiheelta.
7.4 Ilmastoaktivistin luento 17.3.
Luento on Zoomissa klo 16-17. Luennoitsija lähettää diat Aarolle ennen tilaisuutta,
jotta ne voivat olla esillä, kun osallistujat saapuvat paikalle.

8. Vegeapprot 13.-27.4.



Tapahtuma on ulkona ja myös postaukset siitä ovat tulossa. Emppu on tehnyt sivun
blogiimme ja Sara sinne johtavan QR-koodin. Eevi aikoo tilata appropassit pian ja ne tulevat
maksamaan noin 100 euroa.
Eevi kysyy, onko paikalla ketään, jotka voisivat mennä jakamaan passeja 12., 13. tai 14.4.
Ehdotetut kellonajat ovat klo 11:30-14 ja 13. päivä myös klo 16-18. Myös haalarimerkkien
jakamiseen, joka tapahtuu mahdollisesti 28.4., tullaan tarvitsemaan joitakin ihmisiä.

9. Tulevat tapahtumat
9.1 Lukupiirin toinen tapaaminen 16.3.
Anni aikoo lähettää lukupiirin Whatsapp-ryhmään viestin, jossa kysytään, ketkä ovat
tulossa.
9.2 Luontomarssi 18.3.
Valiokunta järjestää yhteislähdön luontomarssille, joka kokoontuu Porthanian edessä
klo 12:50. Eevi ei pääse mukaan, koska hän koordinoi marssia, mutta ainakin Emppu
on luvannut olla paikalla.
Anni vie valiokunnan banderollin marssille.
Letizia muistuttaa, että meidän kannattaisi tapahtumissamme aina kertoa lyhyesti
tulevista tapahtumista.
9.3 Haalarikansa äänestää 22.3.
Linnéa Partanen on ehdottanut, että liittyisimme HYY:n Äänestetään haalareissa
-tapahtumaan. Se tapahtuu Pikku Parlamentin edessä klo 11.
9.4 Ekskursio ympäristöministeriöön
Ei mitään kokoukseen tuotavaa.
9.5 Lintubongaustapahtuma
Tämä voisi tapahtua mahdollisesti 7. toukokuuta. Sara on ehdottanut Iikka Kiven
pyytämistä oppaaksi. Myös Tringaan tai Aaron ystäviin voisi ottaa tämän tiimoilta
yhteyttä.
9.6 Muut tapahtumat
Nella ehdottaa postauksen tekemistä Earth Hourista. Aaro ehdottaa elokuvailtaa,
mutta se saattaa olla hieman ristiriidassa Earth Hourin viestin kanssa.
Toimintasuunnitelmassamme on lisäksi retki kansallispuistoon ja ploggaus. Retki
kansallispuistoon voisi olla lähinnä valiokunnan jäsenille huhtikuussa. Aaro ehdottaa,
että ploggaus tapahtuisi vapun jälkeen.

10. Menneet tapahtumat
10.1 Lukupiirin ensimmäinen tapaaminen 16.2.
Anni kertoo, että paikalle tuli neljä henkilöä ja tilaisuus oli todella mukava.
10.2 Global Campus kestävyyspeli -ideointipaja 28.2.
Reeta, Anni, Petri ja Aaro olivat paikalla ja kaikki vaikutti todella mielenkiintoiselta.
Yhteistyö jatkuu.
10.3 Ympäristöministeriön Luonto valtavirtaan! -tapahtuma 3.3.
Reeta, Sanni, Sara ja Petri osallistuivat. Tapahtuma oli super mielenkiintoinen, mutta
hyvin informaatiorikas.

11. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

12. Seuraava kokous



Seuraava kokous pidetään 13.4. klo 18 Kabinetissa.

13. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 19:41.

Aaro Sariola
puheenjohtaja

Eevi Tiihonen
varapuheenjohtaja, sihteeri


