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1. KOKOUKSEN AVAUS 

Järjestön puheenjohtaja Jenni Jääskeläinen avasi kokouksen kello 15.11. 
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Jenni Jääskeläinen totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

3.1. PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 
Päätös: Valitaan puheenjohtajaksi Jenni Jääskeläinen ja sihteeriksi Sonja Naalisvaara. 

3.2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
Päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kasper Mickos ja Sara Simola.  

3.3. LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN 
Päätös: Myönnetään MYY ry:n jäsenille läsnäolo- ja puheoikeus kaikkiin hallituksen 
tuleviin kokouksiin.  

 
4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Jenni Jääskeläinen ehdotti, että esityslistaan lisätään kohta 7.5 Haalarimerkkien hinnat. 
Esityslista hyväksyttiin ehdotetuin muutoksin. 
 

5. ILMOITUSASIAT 
Viestintävastaava Kasper Mickos ilmoitti, että Ympäristötieteiden opiskelijat  ̶  MYY ry:lle on 
saapunut kirje Aktialta palveluhintojen noususta sekä Agronomiliitolta yhteistyösopimus 
allekirjoitettavaksi. Todettiin, että sopimusta käsitellään myöhemmin kohdassa 8. 



Yhteistyösopimus Agronomiliiton kanssa. Jenni Jääskeläinen ilmoitti, että kaksi edustajaa on 
kutsuttu edustamaan järjestöä Kemistien 91. vuosijuhlille ja YFK 130. vuosijuhlille. Edustajien 
valinta siirrettiin kohtaan 18. Muut esille tulevat asiat. Jenni Jääskeläinen ilmoitti, että MMYL 
ry:ltä on tullut sähköpostia Viikin kampusalueen pysäköinnin muuttumisesta maksulliseksi. 
Siirrettiin asiasta keskusteleminen kohtaan 18. Muut esille tulevat asiat. Jenni Jääskeläinen 
ilmoitti hankkineensa kulkuluvan Ympäristötalolle. Varapuheenjohtaja Heidi Lehtiniemi ilmoitti 
osallistuvansa Karim Pelkosen kanssa Welcome Fairiin 10.1. Jenni Jääskeläinen ilmoitti, että 
Puheenjohtajaseminaari on 29.1, Jenni Jääskeläinen ja Heidi Lehtiniemi osallistuvat. Jenni 
Jääskeläinen ilmoitti, että Virityspäivä on 22.2. Jenni Jääskeläinen ilmoitti, että Ulrikan avainten 
palautuksen yhteydessä saatiin HYY:n palvelutoimistosta palautetta, että olemme ”aina niin 
säntillisiä näiden avainten kanssa”.  Toimintavastaava Tessa Kauppinen ilmoitti, että osallistuu 
Loimuvastaava Vilma Ihalaisen kanssa Loimun Tammi-seminaariin 19.1. 
 

6. PATENTTI- JA REKISTERIHALLINNON ASIAT 
Ehdotus: Poistetaan nimenkirjoitusoikeudet Saara Pörstiltä ja Suvi Jaakolalta. Jatketaan 
puheenjohtaja Jenni Jääskeläisen nimenkirjoitusoikeutta. Myönnetään nimenkirjoitusoikeudet 
varapuheenjohtaja Heidi Lehtiniemelle ja taloudenhoitaja Eero Lahtelalle. Päätös: Ehdotuksen 
mukaisesti. 

7. TALOUS 
7.1. TILINKÄYTTÖOIKEUDET 

Päätös: Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry:n hallitus on päättänyt poistaa Saara 
Pörstiltä ja Suvi Jaakolalta tilinkäyttöoikeudet yhdistyksen tiliin XXXXXX-XXXXXX. 
Hallitus on päättänyt jatkaa puheenjohtaja Jenni Jääskeläisen (henkilötunnus) 
käyttöoikeuksia ja myöntää taloudenhoitaja Eero Lahtelalle (henkilötunnus), 
varapuheenjohtaja Heidi Lehtinimelle (henkilötunnus) ja tapahtumapäällikkö Saga 
Sundholmille (henkilötunnus) käyttöoikeudet yhdistyksen tiliin. Eero Lahtelalle 
myönnetään lisäksi oikeus käyttää yhdistyksen tiliä verkkopankin kautta. Kyseiseen tiliin 
myönnetään Visa Electron-kortit Heidi Lehtiniemelle ja Saga Sundholmille. 
 

7.2. HOLVI-TILIN OMISTAJANMUUTOS 
Jenni Jääskeläinen kertoi, että MYY ry:n Holvi-tilin nykyinen omistaja, jolla on täydet 
käyttöoikeudet tiliin, on järjestön vuoden 2016 taloudenhoitaja Jani Ahosola. Todettiin, 
että Jani Ahosola muuttaa Holvi-tilin omistajaksi hallituksen nimeämän henkilön. Jenni 
Jääskeläinen ehdotti Holvi-tilin omistajaksi Eero Lahtelaa. Päätös: Valitaan MYY ry:n 
Holvi-tilin uudeksi omistajaksi Eero Lahtela. Jani Ahosolalta poistetaan käyttöoikeudet 
omistajanmuutoksen jälkeen.  
 

7.3. PÄÄTÖS MENOJEN HYVÄKSYMISESTÄ 
Päätös: Myönnetään taloudenhoitaja Eero Lahtelalla oikeus maksaa hallituksen 
kokouksissa etukäteen sovitut kulut. Alle 50 euron kuluja ei käsitellä hallituksen 
kokouksissa vaan kulut hyväksyy taloudenhoitaja. 
 
Päätös: Hyväksytään laskut haalarimerkeistä 498,95 e ja Karkkilan vuokrasta 748,00 e.  
 
Todettiin, ettei ole yli 50 euron kulukorvauksia.  
 

7.4. VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS 



Jenni Jääskeläinen kertoi, että vuoden 2016 tilinpäätöstä tulee korjata, jotta vuoden 2017 
tilinpäätös saadaan tehtyä oikein. Vuoden 2016 tase ei täsmännyt, joten kirjanpito tulee 
käydä läpi uudelleen ja tehdä korjaustosite vuoden 2017 tilinpäätökseen. Asiasta on oltu 
yhteydessä vuoden 2016 taloudenhoitajaan ja toiminnantarkastajiin sekä vuoden 2017 
taloudenhoitajaan ja puheenjohtajaan. Tilinpäätös käsitellään seuraavassa kokouksessa. 
Jenni Jääskeläinen kehotti hallituksen jäseniä tutustumaan Järjestöwikin Tilinpäätös-
sivuun sekä jaettaviin mallidokumentteihin. 
 

7.5. HAALARIMERKKIEN HINNAT 
Päätös: Hyväksytään haalarimerkkien hinnat vuodelle 2018 (liite 1). 
 
Jenni Jääskeläinen kertoi, että varastosta on löytynyt 30 kpl jäsenmaksuun sisältyviä 
vanhoja MYY ry:n virallisia merkkejä. Jenni Jääskeläinen ehdotti, että merkit jaetaan 30 
ensimmäiselle haalarien hakijalle, jotka eivät ole vielä saaneet kyseistä merkkiä. Ehdotus 
hyväksyttiin. 
 
Jenni Jääskeläinen ehdotti, että poistetaan varastosta 2 kpl keskustakampus-, 1 kpl SEKSI 
MYY- ja 1 kpl Maailmantuskan ammattilainen-merkkejä lahjoitettavaksi merkkien 
suunnittelijoille. Ehdotus hyväksyttiin.  
 

7.6. MUUT TALOUSASIAT 
Jenni Jääskeläinen ehdotti, että valitaan käteiskassalle vastuuhenkilö, joka huolehtii 
käteiskassan säilytyksestä ja luovuttaa pohjakassan tapahtumiin. Tessa Kauppinen ilmoitti 
halukkuutensa ryhtyä käteiskassan vastuuhenkilöksi. Päätös: Valitaan käteiskassan 
vastuuhenkilöksi Tessa Kauppinen. (Sovittiin, että) Päätös: Käteiskassan ylittäessä 1000 e 
luovutetaan käteinen raha taloudenhoitajalle, joka tilittää sopivan summan pankkiin. 
Eero Lahtela ehdotti, että hankitaan käteiskassaa varten kassalipas. Ehdotus sai 
kannatusta ja hyväksyttiin. Päätös: Hankitaan käteiskassaa varten kassalipas. Todettiin, 
että kassalippaan hinnasta otetaan selvää ja sovitaan sen hankkija myöhemmin. Jenni 
Jääskeläinen kertoi nykyisessä käteiskassassa olevan 196,62 euroa. 
 
Sovittiin, että kulukorvaukset tulee toimittaa kerhohuoneen MYY laskut-kansioon kahden 
viikon sisällä tapahtumasta. Eero Lahtela kertoi, että maksaa kulukorvauksia viikoittain. 
Sovittiin, että kiireellisissä tapauksissa kuitista voi ottaa kuvan ja lähettää 
taloudenhoitajalle, joka maksaa kulun heti takaisin. 
 
Päätös: Sovelletaan alkuvuonna vuoden 2017 talousarviota myönnettäessä rahaa 
kerhojen käyttöön. Heidi Lehtiniemi kertoi, että on ollut yhteydessä ekskuvastaaviin ja 
välittänyt puheenjohtajan pyynnön, että ekskun talousarvio toimitetaan vuosikokoukseen 
mennessä. Todettiin, että jäsenvastaava Veera Aalto on yhteydessä toimihenkilöihin 
kerhojen ja retkien talousarvioiden toimittamisesta ennen vuosikokousta. 
 
Todettiin, että MyyWei–laulukirjoja on varastossa 3 kpl. Päätös: Tilataan lisää MyyWei-
laulukirjoja. Heidi Lehtiniemi kertoi olleensa yhteydessä Mari Pieniniemeen. Sovittiin, että 
Sonja Naalisvaara jatkaa MyyWei-tilauksen hoitamista. Keskusteltiin muutosten 
tekemisestä laulukirjan seuraavaan painokseen ja todettiin, että jatketaan keskustelua 
kokouksen ulkopuolella.  



 
Todettiin, että haalarit on tilattu ja että saapumisessa menee ainakin helmikuuhun asti, 
koska Agronomiliiton mainos puuttuu. Yhteyshenkilö on Saila Tallinen.  
 
Keskusteltiin kalentereissa olevan rahaa kiinni ja tavoista saada ne myydyksi. Todettiin, 
että keskustellaan asiasta lisää kokouksen ulkopuolella. 
 
Päätös: Hankitaan sihteeri Sonja Naalisvaaralle tulostussaldoa 5 eurolla.  
Sovittiin, että Sonja Naalisvaara tulostaa myös lisää kulukorvauslomakkeita. 
 
Todettiin, että haalarimerkeissä on paljon rahaa kiinni. Keskusteltiin merkkien 
myymisestä. 
 
Saara Pörsti poistui. 
 
Jenni Jääskeläinen esitteli hahmotelman vuoden 2018 talousarvioksi. Veera Aalto ehdotti 
ympäristövastaavien ympäristöretken lisäämistä talousarvioon. Jenni Jääskeläinen lupasi 
tehdä lisäyksen. Keskusteltiin, että liikuntakerhon tulisi suunnata budjettiaan enemmän 
liikuntaan kuin penkkiurheiluun. Keskusteltiin penkkiurheiluun käytettävän summan 
rajaamisesta.  
 

 
8. YHTEISTYÖSOPIMUS AGRONOMILIITON KANSSA 

Päätös: Hyväksytään uudistettu yhteistyösopimus Agronomiliiton kanssa (liite 2). 
 

9. TILAT 
9.1. KERTSI 

Päätös: Valitaan toiseksi kertsivastaavaksi Jenni Jääskeläinen.  
Toinen kertsivastaava on Kasper Mickos. Jenni Jääskeläinen kertoi, että Symbioosi ry on 
tarjonnut varastointitilaa kertsin ulkopuolelta. Kertsivastaavat ottavat tilasta selvää. 
Todettiin, että juomille tarvitaan lisää säilytystilaa ja muutenkin säilytystilat tulee 
uudelleen järjestellä. 
 
Jenni Jääskeläinen kertoi, että MYY ry:llä on yksi hylly lukollisessa kaapissa kalenterien, 
merkkien, käteiskassan ja laulukirjojen säilytystä varten ja avaimia on 3 kpl. Päätös: 
Avaimet luovutetaan puheenjohtaja Jenni Jääskeläiselle, käteiskassavastaava Tessa 
Kauppiselle ja varapuheenjohtaja Heidi Lehtiniemelle.  
 

9.2. DOMUS GAUDIUM 
Klusterivastaava Heidi Lehtiniemi kertoi, että on osallistumassa 24.1. järjestettävään 
kokoukseen. MYY ry:lle on mahdollisesti tiedossa oma hylly, josta saadaan lisää tietoa 
kokouksen jälkeen. 
 
Päätös: Myönnetään Jenni Jääskeläiselle, Heidi Lehtiniemelle, Sara Simolalle, Saga 
Sundholmille, Tessa Kauppiselle, Eero Lahtelalle, Veera Aallolle, Kasper Mickosille ja 
Sonja Naalisvaaralle 24h-kulkuluvat Domus Gaudiumille. 
  



Päätös: Hankitaan klusterin fyysiset avaimet Heidi Lehtiniemelle, Tessa Kauppiselle ja 
Saga Sundholmille.  
 

10. TOIMIHENKILÖVIRKOJEN TÄYTTÄMINEN 
Päätös: Valitaan järjestölehti-Leväperäisen AD:ksi Jelizaveta Kalatsova. Valitaan MMYL-
yhdyshenkilöksi Jenni Jääskeläinen ja Biosfääri-yhdyshenkilöksi Nea Tuomela.  
Todettiin, että Leväperäisen päätoimittajan, kansainvälisyysvastaavan ja toisen 
yhdenvertaisuusvastaavan virat ovat yhä auki. Sovittiin, että Kasper Mickos mainostaa auki 
olevia virkoja, jotta niihin saataisiin ehdokkaita seuraavaan kokoukseen mennessä. 
 

11. VUOSIKOKOUS 
Päätös: Pidetään sääntömääräinen vuosikokous Agronomitalolla tiistaina 20.2. klo 15.00.  
Jenni Jääskeläinen kertoi, että osallistujamäärä on ilmoitettava Agronomiliitolle viikkoa ennen 
kokousta. Lisää informaatiota vuosikokouksesta on tiedossa myöhemmin. 

 
12. HALLITUKSEN KÄYTÄNNÖISTÄ SOPIMINEN 

12.1. KOKOUSKÄYTÄNNÖT 
Jenni Jääskeläinen kertoi, että kokousajankohta päätetään Doodlella tai kohdassa 
seuraava kokous. Kokouskutsu jaetaan jäsenistölle vähintään viikkoa ennen 
kokousta. Esityslista lähetetään vähintään kolme vuorokautta ennen kokousta. 
Tavoitteena on pitää kokouksia kolmen viikon välein tai useammin. Sovittiin, että 
Sonja Naalisvaara varaa kokoustilan ja hankkii kokouseväät (n. 15 e/kokous). Jenni 
Jääskeläinen kertoi, että kokouksissa keskitytään päätösasioihin ja että käsiteltävien 
asioiden valmistelu tapahtuu toimikunnissa tai hallituksen epävirallisissa 
tapaamisissa, joita voi ehdottaa kuka ja milloin vain. 
 

12.2. JÄSENREKISTERI 
Päätös: Uudistetaan e-lomake ja rekisteriseloste. Valitaan jäsenrekisterin 
vastuuhenkilöksi Eero Lahtela.  
 

12.3. HALLITUKSEN VASTUUNJAKO 
Sovittiin, että Veera Aalto on yhdessä Heidi Lehtiniemen kanssa vastuussa fuksi- ja 
tuutortoiminnasta. Heidi Lehtiniemi on vastuussa yhteydenpidosta ekskutiimin 
kanssa. Kasper Mickos, Veera Aalto ja Sonja Naalisvaara ovat vastuussa 
fuksitoimikunnasta. Opintovastaava Sara Simola on vastuussa opintotoimikunnasta.  
Jenni Jääskeläinen on vastuussa sääntötoimikunnasta ja pitää yhteyttä 
alumnitoimikuntaan. Kasper Mickos on vastuussa yhteydenpidosta 
historiikkivastaaviin Saara Pörstiin ja Karim Perlkoseen sekä Leväperäisen 
toimittajakuntaan. 
  
Sovittiin, että MYY ry:n Facebook-sivujen ylläpito-oikeudet lisätään istuvalle 
hallitukselle ja poistetaan muilta henkilöiltä. Todettiin, että hallitukselta voi 
tarvittaessa pyytää uudet oikeudet Facebook-sivujen ylläpitoon. 
 
Kokoustauko alkoi kello 16.34. 
 
Kokoustauko päättyi kello 16.40. 



 
12.4. EDUSTAMINEN 

Päätös: MYY ry korvaa puolet yhdestä alkoholittomasta illalliskortista ja 
tervehdykset 15 euroon asti, kun kutsun lähettänyt järjestö täyttää tasavitosia tai -
kymppejä.  
Sovittiin, että edustajat valitaan vapaaehtoisuuden perusteella ja mikäli edustajia 
ilmoittautuu kaksi, korvaus jaetaan puoliksi edustajien kesken. Muu edustaminen on 
omakustanteista. Jos kiinnostuneita on useita, valitaan ensisijaisesti vähemmän 
edustanut, muussa tapauksessa edustaja valitaan arvalla. Sovittiin, että hallitus voi 
valita toimihenkilön edustamaan järjestöä. Tervehdyksissä suositaan lahjoituksia 
luonnon ja ympäristön hyväksi.  
 

13. TIEDOTUSASIAT 
Kasper Mickos kertoi, että on päivittänyt internetsivuja. Mickos muistutti, että jokaisen 
hallituksen jäsenen tulee lähettää itsestään kuva Mickosille mahdollisimman nopeasti. 
Sovittiin, että tarkastetut pöytäkirjat laitetaan heti internetsivuille ja linkki jaetaan 
Facebookissa. 
 
Jenni Jääskeläinen kertoi, että historiikin kirjoittaja Jenna Kotilehdon sähköpostista, jossa 
kerrottiin, että historiikin jutut saadaan valmiiksi tammikuussa ja kuvat skannataan 
helmikuussa. Skannaustalkoot järjestetään helmikuun puolessa välissä ja historiikki on valmis 
taittoon maaliskuussa. Historiikkivastaavat avustavat Jenna Kotilehtoa ja Kasper Mickos 
tiedottaa hallitukselle hankkeen edistymisestä. 
 

14. OPINTOASIAT 
Opintovastaava Sara Simola kertoi, että opintotoimikunta pyrkii järjestäytymään lähiaikoina. 
Simola kertoi, että Ympäristötieteiden ja Maataloustieteiden kandiohjelmien johtoryhmillä on 
yhteinen kokous 29.1. koskien Kemian perusteet-kurssia. Simola kertoi, että Janna Pietikäinen 
eroaa ECGS-maisteriohjelman johtajan paikalta.  
 

15. KERHOTOIMINTA 
Veera Aalto kertoi, että luo ryhmän kerhojen järjestäjille, jonne tulee ohjeet tapahtumien 
järjestämisestä. Veera Aalto ehdotti, että järjestäjä itse voi miettiä päivän valmiiksi, mutta MYY 
ry:n tapahtumakalenteri pitää tarkistaa päällekkäisyyksien varalta. Tämän jälkeen tulee 
ilmoittaa ajankohta Veera Aallolle. Sovittiin, että tapahtuman jälkeen järjestäjän tulee 
ilmoittaa suoraan Veeralle tapahtuman osallistujamäärä. Veera Aalto selvittää taidekerhon 
järjestäytymisen ja Marttiksen jatkon.  
 
Eero Lahtela kertoi, että huispausjoukkue MyyRyhmyille on perustettu Facebook-ryhmä. 
Todettiin, että huispausjoukkueesta tarvitaan kuvaus MYY ry:n internetsivuille. Todettiin, että 
joukkue on avoin kaikille. Joukkueesta kiinnostuneita kannustetaan liittymään myös MYY ry:n 
jäseniksi. 
 
Jenni Jääskeläinen kertoi, että kasvisruokakerho kokoontui 14.12.2017 Mari Sahlsténin luona.  
Tapahtumaan osallistui 5 henkilöä ja MYY ry tuki sitä 20 eurolla. Jenni Jääskeläinen kertoi, että 
seuraavan kerran kasvisruokakerho kokoontuu 11.1. Mari Sahlsténin luona ja sitä on luvattu 
tukea 20 eurolla. 



 
Veera Aalto kertoi, että Tuukka Levä on järjestänyt liikuntakerholle luistelua perjantaina 12.1. 
 

16. MENNEET TAPAHTUMAT 
Jenni Jääskeläinen totesi, että menneitä tapahtumia ei ole. 
 

17. TULEVAT TAPAHTUMAT 
Karonkka pidetään 22.1, joka oli Doodlen perusteella suosituin päivä. Jenni Jääskeläinen varaa 
B-grundin. Todettiin, ettei haluta varata saunaa. Päätettiin käyttää karonkkaan 50 euroa. 
 
Tessa Kauppinen ja Saga Sundholm kertoivat, että tapahtumatiimille on tehty Facebook-ryhmä. 
Kasper Mickos, Veera Aalto ja Sonja Naalisvaara kokoavat fuksitoimikunnan. Tapahtumatiimi, 
fuksitoimikunta ja ekskutiimi saavat kukin 10 euron budjetin ensimmäiseen 
kokoontumiseen.  
 
Päätettiin järjestää hallituksen ja toimijoiden tutustumis- ja suunnitteluilta ennen 
vuosikokousta. Veera Aalto otti vastuun tapahtumasta ja saa päättää päivän. Päätettiin 
käyttää tutustumis- ja suunnitteluiltaan 20 euroa.  
 
Todettiin, että MYY ry:n Alina-varaukset ovat 6.2 ja 2.3. Keskusteltiin, että viime vuosina on 
järjestetty paljon yhteissitsejä (MYY+MYO+VV, MYYMAO, MYY+Sampsa+Natura), joten 
ehdotettiin, että järjestetään yhdet sitsit yksin. Päätettiin, että MYY ry järjestää sitsit 6.2. 
Sitseille ehdotettiin afterski-teemaa. Tapahtumatiimi kokoontuu viikolla 3. 
Tapahtumatiimiläisiä kehotettiin osallistumaan Alina-koulutukseen, Tessa Kauppinen oli jo 
ilmoittautunut.  
 
Todettiin, että IK – Rakennusinsinöörikilta järjestää IK-MYY-Vasara-sitsit Otaniemessä.  
Sovittiin, että tapahtumavastaavat ottavat yhteyttä killan tapahtumajärjestäjiin. 
 
Päätettiin järjestää Nousiainen laskiaisena 13.2. Nousiaista varten tarvitaan tila. 
Tapahtumatiimi suunnittelee. 
 
Jenni Jääskeläinen muistutti, että hallituksen virkistäytyminen on keväällä ja ideoita siihen saa 
ehdottaa. 
 
Kotiviinikilpailu järjestetään 30.4. Tessa Kauppinen varaa C-grundin.  
 
Karkkila järjestetään 16.-18.11.2018. Keskusteltiin siitä, järjestetäänkö Karkkila myös ensi 
vuonna Vuotinaisten leirikeskuksessa vai harkitaanko jotain muuta sijaintia MYY ry:n 
jäsenmäärän nousun takia. Sovittiin, että asiasta tulee avata keskustelu. 
Tessa Kauppinen tekee tästä huolimatta Vuotinaisten leirikeskukseen alustavan varauksen, 
mikäli se on mahdollista. 
 
Tessa Kauppinen ja Saga Sundholm kysyivät viime vuoden tapahtumista teetetyistä kyselyistä. 
Jenni Jääskeläinen muisteli, että Veronica Ahosella on palautteet Karkkilasta ja Nea Tuomelalla 
palautteet MYY ry:n tapahtumista. 
 



Heidi Lehtiniemi poistui. 
 
Tessa Kauppinen ja Saga Sundholm kertoivat laativansa vuoden mittaan tapahtumakohtaisen 
testamentin ensi vuotta varten. 
 
Tessa Kauppinen ehdotti, että Mascot –tiistai tapahtumaa aletaan taas järjestää noin kerran 
kuussa. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Päätettiin järjestää Mascot-tiistai seuraavan 
kerran 30.1.  
 
Tessa Kauppinen ehdotti haalarinkastajaisia, jonka yhteydessä haalarit luovutetaan. 
Tessa Kauppinen ja Saga Sundholm ideoivat tapahtumaa mahdollisesti muiden tuutoreiden 
kanssa. 
 
Päätetiin tiukentaa jäsenyyden tarkistamista MYY ry:n tapahtumissa. Erityisesti Ekskulle ja 
Karkkilaan osallistumiseen vaaditaan tulevaisuudessa osallistujilta MYY ry:n jäsenyyttä. 
Päätettiin, että mikäli MYY ry:n tapahtumaan osallistunut ei maksa osallistumismaksuaan, 
evätään häneltä oikeus osallistua seuraaviin MYY ry:n tapahtumiin kunnes maksu on 
suoritettu.  

 
18. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Kemistien vuosijuhliin ei ilmoittautunut vapaaehtoista edustamaan MYY ry:tä. Eero Lahtela 
menee mahdollisesti edustamaan MYY ry:tä Yliopiston farmasiakunnan vuosijuhliin. 
 
Keskusteltiin kannanotosta Viikin kampuksen pysäköinnin muuttumisesta maksulliseksi. 
Todettiin, että mikäli asiakaspaikat ovat suunnattu opiskelijoille, niitä on liian vähän. 
Päätettiin, että hallitus voi halutessaan allekirjoittaa Maatalous-metsäylioppilaiden liiton - 
MMYL ry:n kannanotto. 
 

19. SEURAAVA KOKOUS 
Seuraava kokous pidetään 5.2. Ympäristötalolla. Kokouksessa käsitellään vuoden 2017 
tilinpäätös. 
 

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Jenni Jääskeläinen päätti kokouksen ajassa 17.36. 
 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Jenni Jääskeläinen, Puheenjohtaja  Sonja Naalisvaara, Sihteeri 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Kasper Mickos, Pöytäkirjantarkastaja  Sara Simola, Pöytäkirjantarkastaja 


