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1. Kokouksen avaaminen 

Varapuheenjohtaja Jenni Jääskeläinen avasi kokouksen ajassa 14.12. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

3. Esityslistan hyväksyminen 

Ehdotettiin kohdan 11. Taidekalenteri siirtämistä kohdaksi 9. Kaikkien sen jälkeisten kohtien numerointi 

muuttuu. 

Hyväksyttiin pöytäkirja ehdotetuin muutoksin. 

 

4. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen 

Ehdotettiin, että jatkossa seuraava kokous hyväksyisi edellisen kokouksen pöytäkirjan. 

Hyväksyttiin ehdotus. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Todettiin puheenjohtaja Saara Pörstin olevan reissussa. 

Muistutettiin kaikkia hallituksen jäseniä liittymään Trello-sovelluksen käyttäjiksi. 

Muistutettiin kaikkia hakemaan Domus Gaudeamuksen avaimensa Helsingin Yliopiston ylioppilaskunnan, 

HYY:n toimistosta. 

 

Jani Ahosola liittyi kokoukseen ajassa 14.16. 

 

Todettiin vuosikokouksen järjestetyn onnistuneesti 16.2. 

Todettiin toiminta-avustushakemuksen lähetetyn HYY:lle. 

Todettiin, että 21.2 järjestettiin HYY:n virityspäivä, jossa kukaan MYY ry:n hallituksesta ei ollut paikalla. 

Todettiin, että yhteistyösopimusehdotus Agronomiliitolta oli saapunut 

Todettiin Biosfäärin kevätkokouksen olleen 22.2. Jenni ja Saara olivat siellä edustamassa MYY ry:tä. 

Toimintakeromusta ei hyväksytty ja uusi kevätkokous järjestetään. 

Todettiin hallituksen viettäneen virkistysiltaa 23.2. 

 

5. Talous 

Taloudenhoitaja Suvi Jaakola totesi MYY ry:n tilillä olevan 2 585 euroa. 



Todettiin, että kahta henkilöä lukuun ottamatta kaikki MYY-IK-Vasara -sitseille osallistuneet ovat maksaneet 

osallistumismaksunsa. Maksuissa ollut epäselvyyksiä ja Suville toimitetaan kuitteja, jotta kirjanpito saadaan 

järjestykseen. 

Todettiin, että viime kokouksessa hyväksytyistä kuudesta uudesta jäsenestä 3 on maksanut jäsenmaksunsa, 

3 ei. Maksamattomille henkilöille on lähetetty sähköpostilla muistutusviestit ja heille lähetetään uudet 

muistutukset, mikäli maksuja ei pian tule. 

Todettiin, että kahdelta toistaiseksi hyväksymättömältä uudelta jäseneltä on tullut jäsenmaksut. 

Todettiin, että haalarimaksuja on tullut tilille. Haalarit ovat vielä painossa, mutta saapuvat todennäköisesti 

maaliskuun aikana, minkä jälkeen haalarit maksaneet henkilöt voivat käydä lunastamassa omansa tositetta 

vastaan Biokeskus 3:n kerhohuoneelta. 

MYY-MaO -sitseiltä on saatavia 28 euroa. Kaksi henkilöä ovat maksamatta. 

Vuosijuhlilta vielä muutamia osallistumismaksuja saatavana. Osalle maksamattomista henkilöistä on lähetty 

sähköpostia. Osan yhteystietoja selvitellään, jotta heille voidaan lähettää maksumuistutukset. 

Kokonaisuudessaan vuosijuhlilta on saatavia 550 euroa. Todettiin, että vuosijuhlien ilmoittautuminen oli 

sitova, jolloin kaikkien ilmoittautuneiden on maksettava koko summa. 

 

6.Opintoasiat 

6.1 Kandien opintoasiat 

Todettiin, että y-kandin ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetään HOPS-työpaja 23.3. 

Toisen vuoden y-kandin opiskelijoille suunnitteilla tiedotustilaisuus. 

Todettiin, että ympäristötieteiden kandidaattiohjelma on hyväksytty mukaan yliopiston Digiloikka-

ohjelmaan. Koulutusohjelmalle myönnettiin 1 500 euroa. Hallitus iloitsee asiasta. 

Verkkopalvelukokouksessa suunniteltu y-kandiohjelman verkkosivuja. Sinne toivotaan MYY ry:stä oma 

esittelyteksti sekä linkki MYY ry:n sivuille. Sara Simola pyysi lupaa lisätä nämä sivuille. Hallitus myönsi luvan. 

Karim Pelkonen ja Riikka Närvänen lupautuivat laatimaan tekstin. 

 

6.2 Maisterien opintoasiat 

MYY ry järjestää infotilaisuuden uusista koulutusohjelmista opiskelijoille 6.3. Aloite infotilaisuuteen tuli alun 

perin 4. vuoden opiskelijoilta yliopistonlehtori Risto ’Ripa’ Willamolle, joka toimii myös opintoneuvojana 

sekä MYY ry:n kuraattorina. Tämä puolestaan otti yhteyttä MYY ry:hyn, joka nyt järjestää tilaisuuden. 

Opintovastaava Jenni Jääskeläinen kertoi, että on suunnitteilla että vanhoista kandidaatin ohjelmista voisi 

siirtyä useampiin uusiin maisteriohjelmiin suoraan. 

Jenni toi ilmi, että yliopistolla on suunnitteilla, että tutkintoihin hyväksyttäisiin tulevaisuudessa 

maksimissaan vain 300 opintopistettä eli tämän rajan yli meneviä opintopisteitä ei hyväksyttäisi tutkintoon 

eivätkä kaikki suoritetut kurssit näkyisi tutkintotodistuksessa. Helsingin Yliopiston ylioppilaskunta vastustaa 

suunnitelmia. 

Todettiin, että bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta päätti olla jakamatta ylimääräisiä harjoittelutukia. 

 

7. Tiedotusasiat 

7.1 Posti 

Todettiin, että postissa saapunut Leväperäinen-lehden lasku. Se on toimitettu eteenpäin Suville. 

Todettiin, että postissa saapunut Agronomiliiton Alimenta-lehti. 

Todettiin, että postissa saapunut Heinon tukun asiakaslehti. 

Todettiin, että postissa saapunut tukkukortti, joka toimitettu Karimille. 

 

7.2 Levis 

Todettiin, että uusin Leväperäinen-lehti on ilmestynyt. Niitä voi hakea Biokeskus 3:n kerhohuoneelta. 

 



7.3 Muut tiedotusasiat 

Todettiin, että jäsenkampanjaa on edistetty tiedotuksessa houkuttelemalla liittymään jäseneksi. Myös 

banneri suunnitteilla. 

Todettiin, että uusien fuksien saaminen jäseniksi tärkeää. Todettiin, että monilla järjestöillä jonkinlainen 

fuksiblogi tai muu vastaava ja ehdotettiin, että ensisyksynä MYY ry:lläkin olisi sellainen. Todettiin, että 

erityisesti fukseille suunnitellut kampanjat houkuttelevat fukseja. Pohdittiin mahdollista haalarikastetta. 

Pohdittiin voisiko useampiin tapahtumiin järjestää yhteislähtöjä, esimerkiksi Symbioosi ry:n järjestämiin 

Happobileisiin tai Laidunkauden avajaisiin. 

Jani Ahosola huomautti mikrobiologian tulevasta keskustelutilaisuudesta ja toivoi MYY ry:n tiedottavan siitä 

sähköpostilistallaan. Päätettiin, että tilaisuudesta lähetetään mainos listalle. 

 

8. taidekalenteri 

Veronica Ahonen kertoi, että eri painotaloja on kilpailutettu suunnitteilla olevan kalenterin suhteen. Sadan 

kappaleen painokselle Boforin tarjous oli 289 euroa + ALV, AM-Digipainon 340 euroa ja Picasetin 380 euroa. 

Aiemmin käytössä ollut Picaset, jonka laatu todettu hyväksi. Jos kalenteriin käytettäisiin Picasetia, yhden 

kappaleen hinnan täysyisi olla 3,80 euroa, jotta myynnissä päästäisiin nollatulokseen. Jos kalenterin hinta 

olisi enemmän, myynnistä saataisiin voittoa, joka voidaan lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. 

 

Pohdittiin voisiko kalenterin painattaa esimerkiksi FSC-sertifikoidulle paperille. Päätettiin kysyä Picasetilta 

parempaa tarjousta ja sertifikoitua paperia.  

 

Päätettiin taittaa kalenteripohja itse. Nimipäivämerkintöjä kalenteriin ei tule, jotta kalenterin hinta pysyisi 

mahdollisimman alhaisena. 

 

Veronica kertoi kaikkien kuvattavien olevan valittu, mutta kuvaajista on vielä tarvetta. Päätettiin laittaa 

kuvaajahaku-mainos sähköpostilistalle. Mikäli kuvaajia ei löydy, harkitaan ulkopuolisen kuvaajan 

palkkaamista.  

 

9. historiikki 

Jani kertoi tarvitsevansa MYY ry:n Holvi-tilin käyttöoikeudet takaisin. Palautetaan ne hänelle.  

Todettiin, että kirjoittajia tarvitaan lisää. Jani lähettää listan kirjoitettavista kohdista Riikalle.  

Pohdittiin pitäisikö kirjoittajille maksaa palkkaa. Taittajalle on jo luvattu palkkio. 

Keskusteltiin tekstin tyylilajista, joka on vapaamuotoista, mutta sisällön täytyy olla asiallista 

lähdeluetteloineen. 

Jani kaipasi erityisesti 2000-luvun toimintakertomuksia sekä tietoja liikuntakerhoista. 

 

Henri Hane tuli mukaan kokoukseen ajassa 14.57, kun häntä kysyttiin kirjoittajaksi historikkiin. Henri 

kieltäytyi ja jättäytyi kokouksen ulkopuolelle saman tien. 

 

Historiikkiin kaivattiin erityisesti 2010-luvun opiskelijoiden kokemuksia. Myös listat hallituksista, 

toimihenkilöistä, Leväperäisen päätoimittajista ynnä muista MYY ry:ssä toimineista henkilöistä tarvitaan. 

Jenni välittää tietoja historiikista Riikalle, jotta tämä voi tehdä mainoksen, jolla houkutellaan kirjoittajia 

mukaan projektiin. 

Valittiin Jani Ahosola projektin yhteyshenkilöksi. 

Riikka ehdotti historiikkitiimin perustamista, ja että tiimi kokoontuisi yhteen säännöllisesti. 

Karim, Riikka ja Sara lupasivat osallistua historiikin kirjoittamiseen. 

 

Jani Ahosola poistuu kokouksesta ajassa 15.02. 



 

10. Toimihenkilöiden nimeäminen 

10.1 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vastaava 

Pekka Heiskasta kysytty MYY ry:n yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vastaavaksi, mutta hän ei ollut 

kiinnostunut tehtävästä. 

Nimettiin vastaavaksi Iida Siukonen. 

 

10.2 Klusterivastaava 

Ulrika-klusterilla on tilakomitea, johon jokaisella klusteri käyttävällä järjestöllä on oikeus lähettää edustaja. 

Klusterivastaava kävisi tilakomitean kokouksissa tai hankkisi sinne edustajan. 

Nimettiin klusterivastaavaksi Karim Pelkonen. 

 

11. Alina-salin varauskierrokset 

Jenni kertoi, että Saara saanut tiedon, että ennakkovarauskierroksen alkavan 13.3, jolloin voi yrittää varata 

tilan jollekin erityisen tärkeälle tapahtumalle syksyllä, esimerkiksi vuosijuhlille. Todettiin ettei MYY ry:llä ole 

mitään tärkeää syksyllä eli ennakkovarauskierrokselle ei osallistuta. 

Varsinainen varauskierros alkaa 21.3. Päätettiin hakea tilaa fuksisitsejä varten. Veronica ottaa vastuun 

asiasta. 

 

12. Menneet tapahtumat 

12.1 Hallituskaronkka ja karaokeilta 7.2 

Todettiin, hallituskaronkan järjestetyn. Osallistujia oli yhteensä 15, joista vanhan hallituksen jäseniä oli 3, 

nykyisen hallituksen jäseniä 9 ja loput 3 olivat hallitusten ulkopuolisia jäseniä, jotka osallistuivat varsinaisen 

karonkan jälkeen järjestettyyn karaokeiltaan ja hengailuun. 

 

12.2 Liikuntakerhon keilauseksku 9.2 

Liikuntakerho kävi testaamassa NYT-liikunnan alle 29 vuotiaille järjestettyä ilmaista urheilukertaa. 

Osallistujia oli 8. 

 

12.3 Verenluovutuseksku 14.2 

Osallistujia verenluovutukseen oli 4. 

 

12.4 Penkkiurheilukerho 14.2 

Penkkiurheilikerhossa oli 6 osallistujaa. 

 

12.5 Doria etsimässä leffailta 20.2 

Leffaillassa 17 osallistujaa. 

 

12.6 Avantoeksku 21.2 

Avantouinnissa 7 osallistujaa. 

 

12.7 Opintovastaavien pullakahvit 22.2 

Pullakahveilla 8 osallistujaa. 

 

12.8 Kertsi-hengaus 23.2 

Osallistujia 13. 

 

12.9 Nousiainen ja laskiainen 28.2 



Osallistujia 30. 

 

13. Tulevat tapahtumat 

13.1 Kandi- ja maisteri-info 6.3 

Tapahtumaan panostettu paljon ja sitä on mainostettu ahkerasti. Risto Willamo eli Ripa toimii tilaisuuden 

puheenjohtajana MYY ry:n kuraattorin roolissa. Tilaus lähetetään suorana verkossa ja jälkeen päin siitä 

tehdään kooste. Karim ja Riikka seuraavat verkon kautta lähetettyjä kysymyksiä, Jenni ja Sara toimivat 

kirjureina. Linkki streamiin jaetaan sähköpostissa. 

 

13.2 Myy-Sampsa-Natura sitsit 23.3 

Sitsien järjestelyt etenevät. Menu pitäisi tehdä mahdollisimman pian. Myyläiset ovat vastuussa 

siivoamisesta, siivoojiksi ilmoittautuivat Jenni, Riikka, Sara, Suvi ja Karim.  

 

13.3 Kevätsuokki 

Veronica toivoi tapahtuman olevan tiistaina tai keskiviikkona. Todettiin, että huhtikuun kolmas viikko olisi 

otollisen aika tapahtumalle. 

Kevätsuokin ajankohdaksi päätettiin 19.4. 

 

Veronica Ahonen poistui kokouksesta 15.34. 

 

13.4 Pre-vappu + Kansainvälinen lautapelipäivä 29.4 

Arttu Kaivosoja ehdottanut tapahtumaa ja, että se järjestettäisiin B-grundilla. Päätettiin järjestää 

tapahtuma ja Arttua varaamaan B-grundi. Päätettiin pohtia tapahtuman budjettia myöhemmin. 

 

13.5 Vapun kotiviinikilpailu 30.4 

Todettiin, että mainostus on aloitettu. Veronica ja Karim järjestävät tapahtuman yhdessä viinikisamestari 

Saaran kanssa. 

 

13.6 Vappupäivän sillis Helixin kanssa 1.5 

Riikka puhunut Henrik Talsin kanssa, että tapahtummassa ei olisi pääsymaksua. Jatketaan suunnittelua 

Helixi ry:n kanssa. 

 

14. Muut tapahtumat 

14.1 Viikin suomi night 15.3 

MYY ry:n kv-vastaavat Iida Siukonen ja Jenni Voong osallistuvat ja esittelevät MYY ry:n toimintaa 

kansainvälisille opiskelijoille. 

 

14.2 Agronomiliiton urailta jäsenille 16.3 

Vain Agronomiliiton jäsenille suunnattu tapahtuma. Tilaisuutta päätettiin mainostaa jäsenistölle. 

 

14.3 Viikki GP 30.3 

Myy pitää rastia tapahtumassa, järjestäjiä kysellään. 

 

14.4 Merkkimarkkinat 5.4. 

Päätettiin keskustella enemmän seuraavassa kokouksessa. 

 

14.5 Happobileet 17.3. 

Päätettiin, että järjestetään yhteislähtö jos joku haluaa pitää. Mainostetaan tapahtumaa. 



 

14.6 Laidunkauden avajaiset 12.4. 

Päätettiin, että suunnitellaan yhteislähtö tai etkot tapahtumalle. 

 

15. Muut esille tulevat asiat 

15.1 Agronomiliitto järjestää ainejärjestöillan 21.3., jonne toivotaan 2-5 edustajaa. Ilmoittautuminen on 

auki 16.3. asti. Jenni menossa opiskelijavaliokunnan jäsenenä, Sara, Riikka, Karim ja Suvi lähtevät 

edustamaan Myytä, kaikki ilmoittavat itsensä. 

 

Pidetään tauko 15.58 

 

Jatketaan kokousta 16.01 

 

15.2 MMYL liittokokous 20.3. 

Myyllä on 7 edustuspaikkaa kokouksessa. Edustaja saa käyttää kaksi ääntä, joten tarvitaan vähintään 4 

edustajaa paikalle. Päätettiin, että valitaan edustajat viikolla 11 sähköpostikokouksessa.  

 

15.3 Kertsin 24h avaimet. 

Karim ja Veronica hakevat kulkukortit, jonka jälkeen he voivat hakea 24h-avaimia. 

 

15.4 Päätettiin, että mietitään kokouksen ulkopuolella, miten motivoitaisiin toimijoita enemmän. 

 

15.3 Fuksimökki 

Päätettiin pohtia fuksimökkitapahtumaa seuraavassa kokouksessa. Iida ja tuutorit Sara ja Riikka 

houkuttelevat fukseja järjestäjiksi. 

 

15.4 Opintosauna. 

Päätettiin, että suunnitellaan lisää kokouksen ulkopuolella. 

 

15.5 Verkkosivuille tarvitaan opiskelijoilta tekstejä ja videoita Viikissä opiskelusta. Karim lupautui 

kirjoittamaan jotain ja Riikka mainostaa kirjoittamismahdollisuutta. 

 

16. Seuraava kokous 

Päätettiin pitää sähköpostikokous viikolla 11. 

 

17. Kokouksen päättäminen 

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16.19. 

 

 


