
Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2017 

AIKA: 4.4.2017 klo 17 
 
PAIKKA: Cafe Mascot, Neljäs linja 2, 00530 Helsinki 
 
LÄSNÄ:   
Saara Pörsti 
Meeri Näppilä 
Karim Pelkonen 
Riikka Närvänen 
Sara Simola 
Suvi Jaakola 
Jenni Jääskeläinen 
 
Hallituksen ulkopuolisena jäsenenä osallistui: 
Heidi Lehtiniemi (17:11) 
 
1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Saara Pörsti avasi kokouksen ajassa 17:07. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksytään sellaisenaan. 

 

4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja muutamilla tarkentavilla sanamuotomuutoksilla, joista 

vastaa Jenni Jääskeläinen. 

 

5. Ilmoitusasiat 

MYY ry:llä on Ulrika-klusterin siivousvuoro viikolla 32, joka on elokuun viimeinen viikko. 

       MYY ry on esittänyt tarjouksen vapun siivoustapahtumaan 650 eurolla. 

       Hallituksen jäsen Suvi Jaakola on viimein perehdytetty kunnolla tehtäviinsä. 

       Opiskelijahaalarit ovat saapuneet ja niiden jako on sujunut hyvin. 

       Ulrikan avaimista pitäisi tehdä jako. 

Puheenjohtaja Pörsti on viimein maksanut velkansa (sitsit.) 

 

Biosfäärin kevätkokous vol.2 järjestetään torstaina 6.4. klo 18:30 Biokeskus 1:en kerhohuoneella. Sara 

Simola ilmaisi kiinnostuksensa osallistua. Puheenjohtaja Pörsti osallistuu. Karim Pelkonen myös paikalla 

edustamassa Naturaa. Valtakirjat vaaditaan.  

 



Puheenjohtaja Saara Pörsti osallistuu mahdollisesti MMYL:n puheenjohtajakokoukseen, kunhan 

aikataulut saadaan selvitettyä. 

 

Agronomiliiton yhteistyösopimus on tehty. Puheenjohtaja on allekirjoittanut sen ja se on lähetetty 

postissa. 

 

MYY:tä edustivat Agronomiliiton ainejärjestöillassa Sara Simola ja Riikka Närvänen. Jenni Jääskeläinen 

oli myös paikalla ja edusti MMYL:ää. 

 

MMYL:in liittokokouksessa edustivat Suvi Jaakola, Sara Simola, Iida Siukonen ja Aino Seppänen. 

 

Agronomiliitto on kutsunut koko hallituksen liiton 120-vuotisjuhlaseminaariin ja cocktailtilaisuuteen.  

 

Loput Ulrika-klusterin kulkuluvat tulisi noutaa HYY:n toimistolta pikimmiten. 

 

6. Talous 

MYY:n tilillä on 563 euroa. Haalarilasku on maksettu. Haalareita tilattu 55 kpl ja maksettu 47 kpl eli 8 

kpl:een maksu puuttuu.  

 

MYY-Sampsa-Natura  -sitsit ovat jääneet alkulaskelmien mukaan 100 euroa plussalle per järjestö. 

 

Leviksen taitto-ohjelmasta on päätetty jo aiemmin. Sitten kun toimintatuki tulee, varmistetaan, että 

taitto-ohjelman maksaminen on ylipäätään mahdollista. 

 

Vuosibudjetissa on virhe: Tämänhetkistä tiliä ei olisi pitänyt ottaa huomioon budjettisuunnitelmassa. 

Pääoma on siis laskettu tuloiksi, mikä vääristää budjettia, tosin niin, että näyttää että rahaa olisi 

vähemmän käytettävissämme.  Asiaa tarkastellaan ja korjataan taloudenhoitajan ja puheenjohtajan 

toimesta myöhemmin. 

 

7. Opintoasiat 

7.1. Kandien opintoasiat 

Y-kandin nettisivuilta löytyy nyt teksti MYY:stä ja linkit MYY:n sosiaalisen median kanaville ja 

nettisivuille. 

 

Biosfäärin kurssiwikiin halutaan 1500 euroa y-kandin digirahaa. Pyyntöä ehkä tuetaan, asiasta 

päätetään seuraavassa johtoryhmän kokouksessa. 

Sara Simola ja Jenni Jääskeläinen ovat olleet yhteydessä Biosfäärin vastaaviin asian tiimoilta. 

Konsultointia tulevaisuudessa. 

 

Toisen vuoden HOPS-tilaisuus meni hyvin. Kolmannen vuoden HOPS-pajan päivämäärä päätetty ja 

se on 25.4 kello 13-17. Tapahtuma on johtoryhmän vastuulla. 

 

7.2. Maisterien opintoasiat 

Ei uutta maisteriopintoasiaa. 

 

8. Tiedotusasiat 

8.1. Posti 

Postia tarkastellaan tarkemmin tulevina päivinä (perjantaina). 



8.2. Levis 

Loimun mainosta ei ole saapunut lehteen ja lehti menee tällä viikolla painoon. Mainos on osa 

sopimusta. Odotellaan tilanteelle ratkaisua. 

 

8.3. Muut tiedotusasiat 

Viikkispeksin esitykset ovat pääsiäisenä. MYY:n yhteislähtöä tapahtumaan toivottu. 

 

9. MYY:n ja Loimun välinen yhteistyösopimus 

Ekskuvastaava toivoo, että jatkossa sopimuksessa ja budjetissa otetaan huomioon ekskujen tukisumma. 

Lähetetään vielä viestiä Loimulle pienoisesta pettymyksestä sopimuksen osalta, mutta hyväksytään 

yhteistyösopimus silti viimeksi asetetuin ehdoin.  

 

Haettu myös muita sponsoreita, mutta eivät ole tähän mennessä vastanneet. 

 

Jokaista hallituksen jäsentä muistutetaan tarkastamaan vielä oman vastuualueensa osuus sopimuksesta 

ja ottamaan tämä sopimuksen mukaisesti huomioon toiminnassaan, jotta sopimuksen ehdot täyttyvät. 

 

       Veronica Ahonen saapuu kokoukseen 17:39.  

       Jääskeläinen poistuu vessaan 17.47. 

 

10. Päätös uudesta klusterivastaavasta 

Poistetaan Karim Pelkoselta tilavastaavan virka ja päätetään, että uusi klusterivastaava/tilavastaava on 

Vilma Ihalainen. 

 

11. Taidekalenteri 

Projektiin ei näillä näkymin tule mukaan ulkopuolista kuvaajaa, mutta tämänhetkisen 

osallistujakavalkadin sisäisellä panoksella pärjätään todennäköisesti vallan mainiosti. Asia etenee 

muutenkin aikataulussa. Kalenterin paperi ei ole tällä hetkellä ajankohtainen, joten sitä ei ole vielä 

päätetty. 

 

12. Historiikki 

Historiikin vastaava Jani Ahosola on ilmaissut, että kokous ollaan järjestämässä historiikin tiimoilta 

tulevaisuudessa.  

 

Yleisesti ottaen 2010-luku aiheuttaa harmaita hiuksia historiikin kirjoittajille ja apua tarvitaan.  

 

Holvi-tilin tunnukset siirretty takaisin Janille.  

 

Asian tiimoilta kaivataan lisää viestintää. 

 

Tilannetta kuvattu sekavaksi kuin länsimetron elokuisia avajaisia. Kyllä tämä tästä.  

  

13. Menneet tapahtumat    

 

Penkkiurheilukerho kokoontui viime tiistaina 28.3.  

 



13.1. Kandi- ja maisteri-info 6.3 

Hyvää pöhinää ja paljon osallistujia:  48 salissa + etänä 12 = 60 osallistujaa. Kysymyksiin saatiin 

vastauksia ja tietoja on kuultavasti hyödynnetty HOPSien suunnittelussa. Tyytyväisyyttä 

tapahtuman pohjalta ilmassa. Yhteenveto tapahtuman sisällöstä julkaistu MYY:n sähköpostilistalla 

ja Facebook-ryhmässä. 

 

13.2. MYY-Sampsa-Natura sitsit 23.3 

           Sujuvaa yhteistyötä. Tili jäi plussan puolelle. MYY:n ruuat saivat myös kehuja.  

 

13.3. MYY-Sampsa-Natura jatkot Rymy-Eetussa 23.3 

                    Jatkot sujuivat iloisissa merkeissä. Yksi aivotärähdystapaus tosin, mutta ei vakavaa laatua. 

           

13.4. Viikki GP 30.3 

           MYY:n rastia pitivät Jenni Voong, Sara Simola ja Ella Manner. Hyvin meni. 

 

14. Tulevat tapahtumat 

14.1. Mascot-tiistai 4.4 

           Järjestetty. Asia hoidossa. 

14.2. Sata lintulajia Ripan kanssa 6.4 

          Eeva-Maija Kakko vastaa järjestelyistä ja hyvin sujuu. 

14.3. Kevätsuokki 19.4 

          Tarkemmista järjestelyistä keskustellaan kokouksen jälkeen. 

14.4. Vimmojen kalaeksku 20.4 

           Vimmat aikovat mennä Tammasaaren laiturille onkimaan silakoita. Meeri hoitanut hyvin 

yhteydenpitoja. 

14.5. MYY:n yhteislähtö tiedemarssiin 22.4 

           Osallistutaan yhdessä Biosfäärin kanssa. 

 

Aloitetaan kokoustauko ajassa 18.09 

Päätetään kokoustauko ajassa 18.16 

 

14.6. Prewappu 29.4 

           Tapahtumatilaa ei ole varattu. Asia tulee hoitaa mahdollisimman pian. Tapahtuman 

vastaavaa Arttu Kaivosojaa konsultoidaan asiasta. Muuten järjestelyt ok. 

 

14.7. Vapun kotiviinikilpailu 30.4 

           Tapahtumaan etsitään vapaaehtoisia auttamaan järjestelyissä. Muutoin suunnitelmat 

etenevät suunnitellusti. 

 

14.8. MYY:n ja Helixin yhteinen sillis Ullanlinnanmäellä 1.5 

           Osallistujia suunnittelukokoukseen etsitään. Matalan kynnyksen tapahtuma, joten 

valmistelut sujuvat hyvin. 

 

14.9. Fuksimökki xx.xx 

           Tapahtuman järjestelystä mahdollisesti kiinnostuneita fukseja on kyselty ja neljä mahdollista 

halukasta tiedossa. Järjestelyt täytyisi saada käyntiin mahdollisimman pian.  

 

15. Muut tapahtumat 



 

15.1. Viikin merkkimarkkinat 5.4 

           Veronica paikalla myymässä 10-12. 

 

15.2. Ekskursio ulkoministeriöön xx.xx 

          Biosfäärin Heidi Annala ehdottanut ekskursiota ulkoministeriöön kansainvälisten 

ympäristöasioiden osastolle, sillä sieltä avautuu paljon mahdollisuuksia alojemme opiskelijoille. 

MYY:ssä vastuu järjestelyistä annettu Arttu Kaivosojalle ja hän on ottanut yhteyttä 

ulkoministeriöön. Vastausta odotellaan. Muita järjestäjiä ovat Jenni Jääskeläinen, Heidi Annala ja 

Biosfäärin työelämävastaava. 

 

16. Muut esille tulevat asiat 

 

MYY:n syksyn ekskursio 

Ekskuvastaava Heidi Lehtiniemi opasti hallituksen asian äärelle.  Matka tehdään Länsi-Suomeen. 

Mahdollisia sisältöjä: Viikistä Raumalle, Olkiluodossa ydinvoimalakierros, yö Reposaaressa, melontaa 

Melomajavien kanssa, Vaasaan, maatilakohde, panimolle, viimeisenä aamuna Merenkurkkuun sekä  

Pub Crawl Vaasassa.  Suunnitelmat ovat vielä hieman auki, mutta oikein hyvän kuuloisia siitä 

huolimatta. 

Matka-aika on keskiviikosta sunnuntaihin ja reissuun mahtuu mukaan n. 40 ihmistä. Toukokuun 

kokouksessa puhutaan tarkemmin siitä, että keillä kaikilla mahdollisuus päästä ekskulle ainejärjestön ja 

mahdollisten ekskuhalukkaiden kasvaessa rutkasti, jotta kaikki pääsisivät edes kerran opiskeluaikanaan 

kokemaan tämän eri kehutun seikkailun. Pohditaan ajan kanssa. Seuraavassa kokouskutsussa tulee 

olemaan selkeä maininta siitä, että asiaa käsitellään. 

 

Latobileet 

Päätetään, että MYY ei järjestä yhteislähtöä bileisiin. 

 

Kertsin avaimet 

Karim selvittää avainasioita. Tosia asia myös on, että Kertsille pääsee yöllä ATK-avaimilla, jotka kaikki 

halukkaat voivat hankkia. 

 

Kerhojen esittely 

Keskusteltiin mahdollisesta kerhoesittelystä MYY:n tiedotuskanavilla. 

       Syksyn fuksiviikkojen suunnittelu 

      Jäsenvastaava Näppilä hoitaa viestinnän tuutorien kanssa fuksiviikkojen suhteen. Viikon ohjelma etenee 

pääosin tilavarausten ja muiden resurssien pohjalta. Lisätään ohjelmaan ainakin yksi selvästi ei-

alkoholillinen päivä.  

Haalarit valmiiksi uusille fukseille ensi syksyksi  

Ehdotettu haalareidenhankintavastuuta osaksi tuutoritoimintaa.  Näin voitaisiin varmistaa mahdollisesti  

haalareiden aikainen saapuminen jo syksyllä. Järjestetään asian tiimoilta tuutoroille yhteinen 

tapaaminen ja keskustellaan asiasta teemalla:”Pizzaa kertsillä ja sponssihankintaa.” Hyvä mahdollisuus 

tuutoreille tutustua toisiinsa samalla. 

 

 

 

 



MYY:n sponsoriasioiden kokoaminen ja yhtenäistäminen 

Taloudenhoitaja ehdotti, että siirtäisimme MYY:n kaikkien tarvittavien sponsorointien hankkimisen 

samaan ajankohtaan. Luotaisiin paketteja, joita sponsoreille voisi tarjota. Hyväksyntää ja hyvää porinaa 

ilmassa ehdotuksen suhteen. Asiaa kehitellään jatkossa. 

 

Graduilta  

Briiffaus-tapahtuma myyläisille graduntekijöille 10.5. Think Companylla. Paikalla pientä purtavaa ja 

keskustelua gradun tekemisestä ja etenemisestä. Mari Pieniniemi järjestää tapahtumaa ja ottaa 

yhteyttä tapahtuman viestinnän suhteen viestintävastaavaan.  

 

Opintosauna  

Opintosaunaa ei pidetä. Tämän hetken resurssit eivät riitä.  

 

GT-bileet 

Symbioosi aikoo järjestää kyseisenlaiset gin&tonic - iloittelut ja on pyytänyt MYY:tä mukaan 

yhteistyöhön ja järjestämiseen. Asian tiimoilta heiteltiin ideoita, joita työstetään kokouksesta 

eteenpäin: Yhdistetäänkö tapahtuma fuksimökkiin? Ehdotetaanko Symbioosin ja MYY:n fukseille 

yhteisesti järjestettäviksi? 

 

Veronica kysyy asian pohjalta lisätietoja, sillä tapaus on vielä hieman epäselvä. Tapahtumavastaavat 

ottavat muutenkin selvää bileiden järjestämisen mielekkyydestä ja niiden vaikutuksesta 

fuksitapahtuman järjestämiseen.  Asiasta voidaan sopia kokouksen ulkopuolella hallituksen kesken 

erikseen, kun tarvittavat tiedot saadaan selville. 

 

Tulevat leffaillat 

Ympäristövastaavat suunnittelevat leffaillan järjestämistä. 

       Myös MYY:n elokuvakerho Erja suunnittelee leffailtaa tuleville viikoille. 

       Kertsinvarauskalenteria ehdotettu kertsivastaavien Facebook-sivulle 

       Vastaavat keskustelevat tästä kertsivastaavien ryhmässä myöhemmin. 

17. Seuraava kokous 

Hallituksen seuraava kokous järjestetään 11.5. klo 12 eteenpäin puheenjohtaja Pörstin residenssissä 

brunssin merkeissä.  

 

18. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:16. 

 

 

 

 

 

 


