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1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja Jenni Jääskeläinen avasi kokouksen kello 17.01. 
 

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

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Jenni Jääskeläinen ehdotti, että lisätään esityslistaan (liite 1) kohta 12. Turvallisen tilan 
periaatteet Bio 3 kerhohuoneella. Esityslista hyväksyttiin tällä lisäyksellä. 
 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTUSTAVASTA PÄÄTTÄMINEN 
Jenni Jääskeläinen ehdotti, että hyväksytään kokouksen pöytäkirja seuraavassa 
kokouksessa. 
Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 
 

5. LOIMUN OPISKELIJAT – VIIKKI ESITTÄYTYY 
Loimun opiskelijat – Viikin puheenjohtaja Matti Leponiemi osallistui kokoukseen. 
Leponiemi kertoi, että yhdistys haluaa lisätä opiskelijoiden työelämätietoutta ja taitoja. 
Tästä toimii esimerkkinä keskiviikkona 7.2.2018 järjestettävä CV-työpaja. Leponiemi 
kertoi, että yrityseksuille on mahdollista saada sponsorointia. Jenni Jääskeläinen kysyi 
yhteistyösopimuksesta. Matti Leponiemi vastasi, että asia on vielä hieman auki, mutta 
nykyiset sopimukset ovat voimassa. 



 
6. ILMOITUSASIAT 

Matti leponiemi poistui klo 17.08 
 
Jenni Jääskeläinen, kertoi jutelleensa MYY ry:n entisen puheenjohtaja Johanna 
Riitakorven yliopistokollegion opiskelijaedustajien tapaamisessa. 
Puheenjohtajaseminaari oli 29.1.2018, johon osallistuivat Jenni Jääskeläinen ja 
varapuheenjohtaja Heidi Lehtiniemi. 
Jenni Jääskeläinen ja taloudenhoitaja Eero Lahtela tapasivat 31.1. ja suunnittelivat 
talousarviota. Samalla Lahtela sai perehdytyksen jäsenrekisterin ylläpitoon. 
Jääskeläinen kertoi, että Agronomiliiton perustietolomake on täytetty. MYY ry:llä on 267 
jäsentä, joista 176 opiskelee Agronomiliiton aloja. 
Eero Lahtela kertoo, että MYY ry:n e-lomake, jolla voi liittyä MYY ry:n jäseneksi, 
päivitetään piakkoin. 
 

7. VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 
Vuoden 2017 taloudenhoitaja Suvi Jaakola esitteli MYY ry:n tilinpäätöksen (liite 2).  
Suvi Jaakola kertoo, että vuonna 2017 MYY ry on tehnyt voittoa 542,90e. Tämä oli ollut 
tavoitteenakin, sillä vuoden 2016 vuosijuhlat tekivät yhdistyksen talouteen ison 
kolauksen, joten taloutta haluttiin tasapainottaa vuonna 2017. Tullut voitto on peräisin 
pääasiassa sitseiltä. Suvi kertoi tarkemmin vuoden 2017 taseesta ja totesi lopuksi, että 
vastaava ja vastattava täsmäävät. 
Ehdotus: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen. Tilinpäätös 
luovutetaan toiminnantarkastajille. Yhdistys vahvistaa tilinpäätöksen 
toiminnantarkastajien lausunnon perusteella vuosikokouksessa. 
Päätös: Hyväksytään ehdotus yksimielisesti. 
 

8. VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUS 
Jenni Jääskeläinen esitteli vuoden 2017 toimintakertomusta, jossa käydään läpi vuoden 
2017 toiminta sekä tarkastellaan, missä on onnistuttu ja missä on kehittämisen varaa. 
Päätös: Hyväksytään vuoden 2017 toimintakertomus toiminnantarkastusta varten ja 
esitettäväksi yhdistykselle vuosikokouksessa. 
Jääskeläinen lupasi lähettää toimintakertomuksen yhdistyksen jäsenille luettavaksi 
ennen vuosikokousta. 
 

9. VUODEN 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 
Keskusteltiin vuoden 2018 toimintasuunnitelman edistymisestä. Jenni Jääskeläinen 
sanoi, että kaikilla on 12.2. asti aikaa kommentoida ja kirjoittaa toimintasuunnitelmaa. 
Tämän jälkeen hän kokoaa sen valmiiksi ja esiteltäväksi yhdistyksen vuosikokouksessa 
20.2.2018. 
 
 
 
 

10. TALOUS 



Eero Lahtela kertoi, että MYY ry:n tilillä on tällä hetkellä rahaa noin 3 300e. Lahtela 
kertoi, että monelta osallistujalta puuttuu vielä 6.2. järjestettävien sitsien maksut. Yhdet 
Karkkila ja haalarimaksut on kuitenkin saatu. 
 
Jenni Jääskeläinen ehdotti, että tulevana syksynä tehtäisiin uusille opiskelijoille myytävä 
fuksipaketti, johon sisältyisi MYY ry:n jäsenyys, haalarit, järjestömerkki sekä MyyWei-
laulukirja. Tämä myös nopeuttaisi haalareiden saamista. Sihteeri Sonja Naalisvaara 
kannatti ehdotusta ja sanoi, että uusien opiskelijoiden on hankala alkaa heti lukuvuoden 
aluksi etsimään haalarisponsoreita, kun muutenkin kaikki on niin uutta. Keskusteltiin 
mahdollisuudesta tilata haalarit jo valmiiksi. Heidi Lehtiniemi totesi, että on vaikea 
arvioida, mitä kokoja tarvitaan minkäkin verran. Keskusteltiin myös siitä, ketkä 
haalaritilauksen hoitaisivat. Jenni Jääskeläinen ehdotti, että uudet tuutorit voisivat ottaa 
asian. Porkkanana voisi toimia, jos hankkimistaan sponsoroinneistaan saisi pienen 
prosenttiosuuden myös itselleen. 
Päätetään hankkia haalareille sponsorit jo tänä keväänä ja tilata ne syksyllä heti 
uusien opiskelijoiden saavuttua.  
 
Sonja Naalisvaara kertoi, että on ollut yhteydessä Mari Pieniniemeen. Viime kerralla 
MyyWei-laulukirjoja tilattiin 150 kappaletta ja ne maksoivat 719,20 euroa. Sonja 
Naalisvaara ehdotti, että hän voi kysyä samaa tarjousta Kopio Niiniltä uudestaan. 
Ehdotusta kannatettiin. 
Päätetään tilata MyyWei-laulukirjoja 150 kappaletta noin 700 eurolla. 
 
Eero Lahtela oli selvitellyt uuden lipun hintaa ja kertoi, että uusia tarjouksia ei ole tullut. 
Hän ehdotti, että siihen budjetoidaan 200e. 
 
Päätetään järjestää logokisa lippua varten, joka alkaa seuraavalla viikolla ja päättyy 
11.3. Seuraavalla viikolla järjestetään äänestys. Heidi Lehtiniemi lupasi järjestää 
kilpailun ja huolehtia tiedottamisesta. 
 
Päätetään tilata 150 kappaletta järjestömerkkejä uudella logolla. 
 
Eero Lahtela kertoi, että Saara Pörstille on maksettu 39,49 karonkkakuluja vuoden takaa, 
kun tilinpäätöksessä ilmeni, että ruokia ei ollut koskaan hyvitetty. 
 
Eero Lahtela esitteli vuoden 2018 talousarviota. Talousarviota voi kommentoida 
Lahtelalle ennen vuosikokousta. Hän laittaa vielä hallituslaisille lopullisen version. 
 
Suvi Jaakola ja Henna Raitanen poistuivat kello 18.19. 
 
MYY ry on ostanut Hesarin approille 20 lippua, joista 10 on toiselle päivälle ja 10 toiselle 
hintaan 270e. Lippujen yksittäiseksi hinnaksi tulee 13,5e ja ne tulee hakea paikan päältä. 
Sovittiin, että sähköpostiin ja Facebookkiin laitetaan linkit ilmoittautumiseen. 
 
Päätetään ostaa 20 lippua Viikki-speksiin, joista 10 lippua olisi 14.3. näytökseen ja 
toiset 10 15.3. näytökseen. Sonja Naalisvaara hoitaa lippujen oston ja myynnin. 
 



Eero Lahtela kertoi saaneensa uusien haalareiden laskun, joka oli 2202,55e. 
Hyväksytään lasku (liite 3). Lahtela selvittää kuinka paljon saatujen 
haalarisponsoreintien summa on. 
 

11. UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN 
Eero Lahtela esitti kahden uuden jäsenen (liite 4) hyväksymistä. Molemmat ovat 
täyttäneet e-lomakkeen ja maksaneet liittymismaksun.  
Hyväksytään kaksi uutta jäsentä.  
 
Tauko alkaa 18.21 ja loppuu 18.26. 
 

12. TURVALLISEN TILAN PERIAATTEET BIO 3 KERHOHUONEELLA 
Ehdotus: Päätetään noudattaa turvallisen tilan periaatteita Symbioosi ry:n, MYY ry:n ja 
Svenska Naturvetarklubben - SvNK rf:n kerhohuoneella, Biokeskus 3 (liite 5). 
Hyväksytään yksimielisesti. 
 

13. TIEDOTUSASIAT 
Viestintävastaava Kasper Mickos kertoi, että vuosikokouksesta on tiedotettu ja 
kuukausitiedote on tehty. Hän kertoi myös, että Leväperäinen ilmestyy maaliskuun 
alussa. 
 

14. OPINTOASIAT 
Opintovastaava Sara Simola kertoi, että opintoyhteistyö tiedekuntajärjestöjen kanssa on 
alkanut. Bio- ja ympäristötiedekuntien opintovastaavien kesken on perustettu 
whatsapp-ryhmä yhteistä viestintää varten. Simola kertoi, että Maatalous- 
metsäylioppilaiden liiton – MMYL ry:n opintovastaavien kanssa on tapaaminen torstaina 
15.2. Viikolla keskusteltiin Kemian perusteet- kurssin toteuttamisesta 
Ympäristötieteiden ja Maataloustieteiden kandiohjelmien johtoryhmien kesken. 
Kurssista on suunnitteilla helpompi verkkokurssi. 
Ympäristötieteiden johtoryhmän kokouksessa kerrottiin, että Aaron Larsson toimii y-
kandin koordinointiassistenttina. ECGS-maisteriohjelman uudesta johtajasta ei ollut vielä 
tietoa. 
 

15. MENNEET TAPAHTUMAT 
Jäsenvastaava Veera Aalto kävi läpi menneet tapahtumat. Leviksen toimituskokous oli 
25.1 ja siihen osallistui 3 henkilöä. Kiipeilykerhoon 25.1. osallistui 13 henkilöä. Exqu-
tiimin kokoontumisessa 28.1. oli paikalla 8 henkilöä. Mascot-tiistai 30.1 oli onnistunut, 
paikalla oli jopa 25 osallistujaa. Fuksitoimikunta kokoontui 1.2. 9 henkilön 
kokoonpanolla. 12 henkilöä osallistui 1.2. Ilta myyläiskuplassa- tapahtumaan. 
Kiipeilykerhoon 3.2. osallistui 6 henkilöä. Tutorien haalarienkastajaisia oli 
suunnittelemassa 5 henkilöä 5.2. 
 
 

16. TULEVAT TAPAHTUMAT 
After ski-sitsit ovat huomenna 6.2. Tapahtumapäällikkö Saga Sundholm on menossa 
huomenna ruokaostoksille mukaan. Toimintavastaava Tessa Kauppinen kertoi, että 



sitseille on pukukilpailuun hankittu palkinto. Keittiötiimille on myös tehty nyt oma 
Facebook-ryhmä. 
 
Nousiainen 13.2. Saga Sundholm kertoi, että Suvin kertsi on varattu kello 17 eteenpäin.  
 
Sundholm kertoi, että tapahtumatiimin kanssa on suunnitteilla kokous perjantaille.  
Jenni Jääskeläinen pyysi, että tapahtumatiimin kokouksista tiedotetaan, että halukkaat 
pääsevät mukaan toimintaan. Tapahtumatiimiin on liittynyt kaksi uutta jäsentä: Kiira 
Kivisaari ja Pauliina Turunen. Kasper Mickos päivittää tiedot nettisivuille.  
 
Sovittiin, että hallitus menee Kaskeen syömään 17.2. klo 13 ja keskustelamaan 
yhteistyöstä Kasken kanssa, esimerkiksi tulevia Haalarinkastajaisia silmällä pitäen. 
 
Haalarinkastajaiset 21.2. Tessa Kauppinen kertoi, että C-grundi on varattu ajalle 16.00-
00.00. Tessa Kauppinen kertoi, että tapahtumassa jaetaan haalarit ja suunnitteilla on 
pieni rastikierros. Jatkot järjestetään mahdollisesti Kaskessa. 
 
IK-MYY-Vasara-sitsit ovat 24.2 ja jatkoina toimivat 55. päivä-bileet. Myyläisiä on 
ilmottautunut tapahtumaan hyvin, 31 henkilöä ja vapaana on vielä 9 paikkaa. 
Jääskeläinen pyysi Mickosta tiedottamaan vapaista paikoista.  
 
Mascot-tiistai järjestetään seuraavan kerran 27.2. 
 
Jenni Jääskeläinen kertoi, että avantouinti on siirretty 28.2, jotta se ei menisi Mascot-
tiistain kanssa päällekkäin. 
 
Alina-varaus 2.3. Tessa Kauppinen kertoi, että alustavasti on keskusteltu kaverisitseistä. 
Tapahtumaa suunnitellaan tapahtumatiimin tapaamisessa.  
 
Tessa Kauppinen ja Saga Sundholm kertoivat, että maaliskuulle on suunnitteilla 
alkoholiton tapahtuma, joka on mahdollisesti kerhojen yhteistapahtuma. Tapahtumaa 
suunnitellaan tapahtumatiimin kokouksessa. 
 
Ripa 60-v 26.3. Jenni Jääskeläinen palaa asiaan, kunhan saa juteltua Ripan kanssa. 
 
Liikuntakerho järjestää reggaetonia 6.4, Saara Pörsti ja Arttu Kaivosoja ovat vastuussa.  
 
Kasper Mickos kertoi, että Fuksimökki järjestetään 14-15.4 Lammin biologisella 
asemalla. Fuksitoimikunta kokoustaa pian uudelleen.  
 
Karkkila 16-18.11. Tessa Kauppinen on kysellyt hintoja. Aikaisempina vuosina Karkkilasta 
on velotettu vain kahdelta vuorokaudelta. Sovittiin, että suunnitellaan Karkkilaa 17.2. 
ajan kanssa. 

17. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Jenni Jääskeläinen kertoi, että Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYYn Tahlo eli 
toiminta-avustuksen hakulomake aukeaa 6.2. Jenni kertoi hallitukselle tiedoksi, että 
tahloon täytetään jokaisen hallituksen jäsenen nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 



 
Toiminta-avustusinfo järjestetään 19.2. Jenni Jääskeläinen ja Heidi Lehtiniemi 
osallistuvat.  
 
Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry:n kokouskäytäntö- ja talouskoulutus 
järjestetään 9.2 kello 14-15. Sonja Naalisvaara ja Tessa Kauppinen osallistuvat. 
 
Kuten Kasper Mickos aikaisemmin kertoi, vuosikokouksesta on tiedotettu yhdistyksen 
jäseniä ja ilmoittautumislomake on nyt auki. Mickos lupasi ilmoittaa Agronomiliitolle 
osallistujamäärän lomakkeen sulkeuduttua.  

 
Jenni Jääskeläinen muistutti, että HYYn Virityspäivä järjestetään 22.2 klo 8.30-14. 
 
Jenni Jääskeläinen kertoi, että Agronomiliiton ainejärjestöilta järjestetään joko viikolla 
10 tai viikolla 13. Todettiin, että viikko 13 on sopivampi.  
 
Sara Simola kertoi, että torstaina 8.2. on järjestöjen tapaaminen Viikin Think Companyn 
kanssa. Jääskeläinen kertoi, että työelämävastaava Veronica Ahonen osallistuu ja Heidi 
Lehtiniemi sanoi mahdollisesti pääsevänsä. 

 
18. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava kokous pidetään 27.2. klo 16. 
 

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Jenni Jääskeläinen päätti kokouksen kello 19.27. 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Jenni Jääskeläinen, puheenjohtaja  Sonja Naalisvaara, Sihteeri 
 
 
Tarkastettu hallituksen kokouksessa 27.2.2018. 
 
LIITTEET 
Liite 1  Esityslista 3/2018 
Liite 2   MYY ry:n tilinpäätös 2017 
Liite 3  Haalareiden lasku 
Liite 4  Uudet jäsenet 
Liite 5  Turvallisen tilan periaatteet BIO3 kerhohuoneella 

 


