
Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry 
 
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
 
Hallituksen kokous 2/2018 
 
Aika: Torstai 25.1.2018 klo 13.00 
 
Paikka: Ympäristötalo, Neuvotteluhuone 2025, Viikinkaari 2, Helsinki 
 
Läsnä:  Jenni Jääskeläinen, puheenjohtaja 
 Sonja Naalisvaara, sihteeri 
 Heidi Lehtiniemi 
 Saga Sundholm 
 Tessa Kauppinen 
 Veera Aalto 
 Kasper Mickos 
 Eero Lahtela 
 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja Jenni Jääskeläinen avasi kokouksen klo 13.09. 
 

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

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veera Aalto ja Kasper Mickos. 
 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksytään esityslista. 
 

5. ILMOITUSASIAT 
Jenni Jääskeläinen luovutti varapuheenjohtajan nuijan Heidi Lehtiniemelle, joka ei päässyt 
Karonkkaan. 
Heidi Lehtiniemi ja Karim Pelkonen edustivat MYY ry:tä Welcome fair-tapahtumassa. 
Jenni Jääskeläinen oli 23.1. Biosfäärin puheenjohtajien tapaamisessa. 
Toimintavastaava Tessa Kauppinen oli Loimu ry:n Viikin opiskelijoiden kokouksessa 23.1., jossa 
hänet valittiin tiedottajaksi. 
Jenni Jääskeläinen kertoi, että Loimun opiskelijat – Viikin puheenjohtaja Matti Leponiemi oli 
ottanut häneen yhteyttä ja kertonut haluavansa tulla MYY ry:n hallituksen kokoukseen 
kertomaan Loimusta. Leponiemi tulee 5.2. järjestettävään kokoukseen. 
Heidi Lehtiniemi oli Klusterin kokouksessa, jossa puheenjohtajaksi valittiin Oula Rinne. 
Kokouksessa oli puhetta Viikin omasta kaapista. Heidi on laittanut sähköpostia asiaan liittyen. 
Klusterin siivousvuorot muuttuvat niin, että vuodessa pidetään kaksi kertaa siivoustalkoot, 
joihin kaikkien ainejärjestöjen tulee osallistua. 



Jenni kertoi, että toimintakalenteri löytyy nyt Slackista ja sen voi jakaa esimerkiksi 
kerhovastaaville ja Levikselle, niin he voivat merkata tapahtumansa kalenteriin. Sihteeri Sonja 
Naalisvaara lisää kokouksen jälkeen kaikki esille tulleet tapahtumat kalenteriin. 
Sonja kertoi saavansa ensi viikolla Mari Pieniniemeltä MyyWein tilaustiedot. 
Tiedottaja Kasper Mickos kertoi, että MYY ry:lle on tullut postia. Allekirjoitettu 
yhteistyösopimus Agronomiliiton kanssa on saapunut sekä Metsäteollisuus ry:ltä on tullut 
juliste heidän järjestämästä kilpailusta, joka laitetaan kertsille esille. 
 

6. KUULUMISET 
Heidi Lehtiniemi kertoi, että on käynyt Klusterin kokouksessa sekä hakenut kulkulupia. 
Saga Sundholm ja Tessa Kauppinen tapasivat tapahtumatiimin kanssa, jolloin suunnittelivat 
6.2. järjestettävät sitsit. Seuraavaksi heidän pitäisi alkaa miettiä laskiaista ja seuraavia sitsejä. 
He suunnittelevat tutustumisiltaa tapahtumatiimin kanssa, jossa he voisivat kysellä ideoita 
tuleviin tapahtumiin. Tessa oli Loimun ry:n kokouksessa. Sonja Naalisvaara on viestitellyt Mari 
Pieniniemen kanssa MyyWeitä koskien ja kirjoittanut pöytäkirjoja. Veera Aalto on ollut 
kipeänä. Kasper Mickos on lähetellyt sähköposteja, tehnyt tapahtumia ja ladannut kuvia MYY:n 
nettisivuille. Hän on myös saanut Iida Siukoselta viime vuoden pöytäkirjat. Eero Lahtela on 
saanut eilen Holvi-tilin tunnukset. Hän on myös käynyt tutkimassa Huispaus-tarvikkeiden 
hintoja. Jenni Jääskeläinen on kauheasti puuhannut puheenjohtajatehtävien parissa, tehnyt 
mm. toimintasuunnitelmaa. 
Kaikilla kiirettä pitää, mutta hyvä fiilis! 
 

7. TALOUS 
7.1. MAKSUKORTTIEN MYÖNTÄMINEN 

Päätös: Myönnetään MYY ry:n tiliin Visa Business Debit-kortit Heidi Lehtiniemelle ja 
Saga Sundholmille. 
 

7.2. MUUT TALOUSASIAT 
Myyn tilillä on tällä hetkellä 2907,73e. 
 
Maksettuja kuluja: 55,70e Karonkasta, budjetti ylittyi 5,70 eurolla. 
 
Taloudenhoitaja Eero Lahtela on laittanut MYY ry:lle teetettävästä lipusta 7 
tarjouspyyntöä, joista kaksi on antanut tarjouksensa. Tarjoukset olivat 105-727e ilman 
lisävarusteita lipun painotavasta riippuen. 
 
Eero on käynyt rautakaupassa tutkimassa huispaustarvikkeiden hintoja ja arvioi maalien 
kustannuksiksi yhteensä 170-180e. Tähän tulee lisätä myös pallojen kustannukset. 
Eero kertoo, että Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalta on mahdollista saada 
projektitukea, mutta tuki myönnetään vasta toukokuussa. Tarvikkeet tulisi ostaa kuitenkin 
ennen tätä, eikä tuen saanti ole varmaa. 
 
Jenni Jääskeläinen näytti viime vuoden kuluja ja kertoi, että hän ja Eero alkavat laatimaan 
talousarviota. 
 
Tilinpäätös on viime vuodelta valmis, joten Jenni kehotti tutustumaan taseeseen ja 
tuloslaskelmaan ennen seuraavaa kokousta. 



 
 

8. TOIMIHENKILÖVIRKOJEN TÄYTTÄMINEN 
Valitaan Leväperäisen päätoimittajaksi Mandi Huuki. 
Valitaan kasvisruokakerhovastaavaksi Mari Sahlstén. 
Valitaan ympäristöekologian vastaavaksi Karim Pelkonen. 
 

9. TIEDOTUSASIAT 
Kasper Mickos kertoi, että Mandi Huuki ja Jelizaveta Kalatsova ovat saaneet Leväperäisen 
perehdytyksen ja Leväperäisen toimituskokous on käynnissä samaan aikaan hallituksen 
kokouksen kanssa. 
Nettisivuilta löytyvät nyt kuvat hallituksen jäsenistä sekä viime kokouksen pöytäkirja. 
Kasper kertoi, että on tiedottanut kaikista MYY ry:n tapahtumista sekä tekevänsä tänään 
helmikuun tapahtuma tiedotteen. 
 
Heidi Lehtiniemi kertoi, että Levikseen tarvitaan hallituksen jäsenistä esittelyt ja kuvat. Ne 
tulee lähettää Mandi Huukille 31.1 mennessä. 
 
Jenni ehdotti, että hallituksen kokouksista kirjoitetaan lyhyet tiedotukset. Sovitaan näin. 
 

10. OPINTOASIAT 
Jenni Jääskeläinen mainitsi, että ECGS-maisteriohjelman johtajaksi on ehdolla kaksi hakijaa, 
joista toinen on Anne Ojala. 
Jenni myös kertoi, että bio- ja ympäristötieteellisen tiedekuntaneuvosta kokoontuu 
ensiviikolla. Jenni oli ottanut yhteyttä Biosfäärin opintovastaava Jani Lehtoon, koska 
opiskelijaedustajia ei ollut tiedotettu ajoissa.  
 

11. MENNEET TAPAHTUMAT 
KaRu kokoontui 14.1, johon osallistui neljä henkilöä. Mari Sahlstén laskuttaa MYY ry:ltä 
vähäisestä osallistujamäärästä johtuen vain 10 euroa. 
Liikuntakerho meni luistelemaan 15.1. Tapahtumaan osallistui 15 henkilöä. 
Tapahtumatiimi kokoontui 18.1. Tapaamisessa oli läsnä 9 henkilöä. 
Karonkkaan 22.1 osallistui 14 henkilöä. Paikalla oli hyvin jäseniä myös edellisestä hallituksesta. 
 

12. TULEVAT TAPAHTUMAT 
 
Leväperäisen toimituskokous on juuri meneillään 25.1. 
 
Kiipeilykerho kokoontuu tänään 25.1 Arttu Kaivosojan johdolla.  
 
Mascot-tiistai 30.1. Tessa kertoi, että Mascotista on varattu kaksi pöytää 20 henkilölle. 
Tapahtumasta on tiedotettu jäseniä. 
 
Jenni Sademies on laittanut sähköpostia, että on menossa katsomaan Docpointtiin elokuvaa 
Guardians of the Earth tiistaina 30.1. klo 17:30 näytökseen Andorraan ja kutsuu myyläisiä 
liittymään mukaan. 
 



Ilta myyläiskuplassa 1.2. Veera Aalto on lähettänyt toimijoille tapahtumaan kutsut. Jenni 
Jääskeläinen on jakanut MYY ry:n Facebook-sivuilla palautesivun, jotta he ketkä eivät pääse 
tapahtumaan saisivat äänensä kuuluviin. Jenni sanoi, että linkin voisi laittaa myös 
sähköpostilistalla oleville. 
 
AfterSki-sitsit 6.2 Tessa Kauppinen ja Saga Sundholm laittavat tänään Helix ry:lle, Natura ry:lle 
ja Symbioosi ry:lle ilmoituksen sitseistä, jotta heidänkin jäsenet voivat osallistua. Tällä hetkellä 
tapahtumaan on ilmoittautunut 47 henkilöä.  Päätetään, että sitsien ruokabudjetti on 300e ja 
juomabudjetti on yhteensä tarjottaviin ja myytäviin juomiin 700e. Sovitaan, että 
juomamenoista tehdään erittely, kuinka paljon budjetista on mennyt myytäviin ja tarjottaviin 
juotaviin, jotta seuraavien sitsien budjettia olisi helpompi arvioida. 
 
Kaski bistro & bar on tarjoutunut tarjoamaan ruuat ja juomat mahdolliselle kokoukselle. 
Keskusteltiin mahdollisuudesta hyödyntää tarjousta tapahtumatiimin kesken, mutta Jenni 
kertoo, että tarjous tulee ilmeisesti käyttää vain hallituksen kesken. Sovitaan, että ajankohta 
päätetään myöhemmin. 
 
Nousiainen 13.2. Saga Sundholm kertoi, että kokous Nousiaisen suunnitteluun on 
suunnitteilla. Heidi Lehtiniemi sanoi, että tilaa kannattaa alkaa varaamaan.  
 
Vuosikokous pidetään 20.2. Jäsenille lähetetään kokouskutsu viimeistään viikkoa ennen.  
 
IK-MYY-Vasara-sitsit ovat 24.2. Tapahtuma on tehty ja se on jaettu jäsenille. Ilmoittautuminen 
alkaa ensiviikolla, joten Kasper Mickos jakaa tapahtuman vielä ennen sitä. 
 
Anna Johansson järjestää Avantouinnin 27.2. 
 
Sitsit 2.3. Tessa Kauppinen kertoi tapahtuman olevan suunnitteilla ja, että ideana voisi olla 
kaverisitsit. 
 
Päätetään juhlia Ripan 60-vuotis syntymäpäiviä 26.3. Jenni Jääskeläinen kertoi olleensa 
yhteydessä Ripaan. Heidi Lehtiniemi ehdotti pientä lahjaa, esimerkiksi pientä lahjoitusta. 
 
100-lintulajia Myyn kanssa on käynnissä koko vuoden. Tapahtumaa koordinoi Ripa. 
 
Heidi Lehtiniemi kertoi, että Exqu-tiimi kokoontuu sunnuntaina 28.1. 
 
Sonja Naalisvaara kertoi, että Fuksitoimikunta kokoontuu 1.2. klo 13. 
 
Saga Sundholm kertoi, että haalarinkastajaiset ovat suunnitteilla. 
 

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Keskusteltiin yhteistyöstä Sampsa ry- Maatalousylioppilaiden yhdistyksen, Maantieteen 
Opiskelijat ry:n, Helix ry:n ja Symbioosi ry:n kanssa. Jenni Jääskeläinen ehdotti, että Sampsan 
kanssa voisi järjestää orientoivalla viikolla jotain yhteistä. Hän lupaa olla yhteydessä heihin. 



MYY-MAO-sitsit voitaisiin järjestää uudestaan. Helixin kanssa voitaisiin järjestää taas 
Ullanlinnanmäen sillis vappupäivänä. Saga Sundholm ja Tessa Kauppinen ovat yhteydessä Helix 
ry:hyn, Symbioosi ry:hyn ja MaO ry:hyn.  
 
Alinakoulutukseen osallistuivat Tessa Kauppinen, Saga Sundholm, Sonja Naalisvaara, Kasper 
Mickos, Milla Elsilä ja Julia Järn. 
 
Jenni Jääskeläinen esitteli tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa. Keskusteltiin MYY ry:n 
tulevan vuoden painopisteistä ja hallinnosta. Jenni toivoi, että hallituslaiset lisäisivät siihen 
omia ajatuksia ja ehdotuksia. Toimintasuunnitelman tulee olla valmis 12.2. 
 
Jenni Jääskeläinen esitteli Trellon sivuja, jonne Sonja Naalisvaara on luvannut lisätä 
kokouksissa sovitut tehtävät. Sonja toivoi, että mahdollisimman moni hallituslainen käyttäisi 
Trelloa. 
 
Kasper Mickos kertoi, että MYY:n nettisivuille on lisätty oma sivu MYY:n tapahtumakalenterille. 
 

14. SEURAAVA KOKOUS 
 
Seuraava kokous pidetään 5.2.2018 Viikin monitoimitalolla klo 17. 
 

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Jenni Jääskeläinen päätti kokouksen ajassa 14.34. 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Jenni Jääskeläinen, puheenjohtaja  Sonja Naalisvaara, sihteeri 
 
Pöytäkirjan oikeaksi todistavat: 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Kasper Mickos, pöytäkirjantarkastaja Veera Aalto, pöytäkirjantarkastaja 
 
 
LIITTEET  Esityslista 
 
 


