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Hallituksen kokous 4/2018 
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 Sara Simola 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja Jenni Jääskeläinen avasi kokouksen kello 16.01. 
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Jenni Jääskeläinen ehdotti, että lisätään kohta 10. Kv-asiat. 
Hyväksytään esityslista (liite 1) tällä lisäyksellä. 
 

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

5. ILMOITUSASIAT 
5.1. Saapunut posti 

Viestintävastaava Kasper Mickos kertoi, että Agronomiliiton jäsenlehti oli saapunut. 
Todettiin, että IK -Rakennusinsinöörikillalta oli saapunut vuosijuhlakutsu, jonne edustajaksi 
valittiin Jenni Jääskeläinen ja Sonja Naalisvaara (liite 2). Maantieteen Opiskelijoiden 
ainejärjestö – MaO ry:n vuosijuhliin oli tullut kutsu sähköpostitse, jonne edustajaksi on 
valittu Kasper Mickos ja Eero Lahtela (liite 3). Vasaran vuosijuhliin on myös saapunut 
kutsu, siirrettiin kutsu käsiteltäväksi kohdassa 15. 
 

5.2. Muut ilmoitusasiat 
Heidi Lehtiniemi kertoi laittaneensa Flow-festivaalien järjestäjille kyselyä 
mahdollisuudesta päästä järjestönä töihin festivaaleille ja kerätä MYY ry:lle rahaa. He 
sanoivat laittavansa maaliskuussa viestiä asiasta. Heidi Lehtiniemi ja Veronica Ahonen 
olivat 8.2. Think Companyllä järjestöjen tapaamisessa. Maatalous-metsäylioppilaiden liiton 
-MMYL:n koulutuksessa 9.2. olivat Jenni Jääskeläinen, Tessa Kauppinen, Sonja Naalisvaara 
ja Heidi Lehtiniemi. MMYL:n puheenjohtajien kokouksessa paikalla olivat Jenni 



Jääskeläinen ja Heidi Lehtiniemi. 17.2. koko hallitus kävi Kaskessa syömässä. Samalla 
keskusteltiin muun muassa Karkkilasta, sovittiin Kasken sponsoroinnista ja valittiin 
edustajat vuosijuhliin. Jenni Jääskeläinen oli Toiminta-avustus infossa 19.2. Heidi 
Lehtiniemi oli Viikin kv-tapaamisessa 21.2. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan - HYY:n 
järjestämään Virityspäivään osallistuivat Jenni Jääskeläinen ja Heidi Lehtiniemi. 
Jääskeläinen osallistui kv- ja sidosryhmä-työpajoihin sekä GDPR-koulutukseen. Lehtiniemi 
osallistui aamupalalle, järjestötoiminnan hyödyntäminen työelämässä –työpajaan ja 
koulutuspoliittinen viestintä-työpajaan. Jääskeläinen kertoi, että materiaalit tullaan 
julkaisemaan HYY:n sivuilla. Veera Aalto ja Heidi Lehtiniemi olivat Biosfäärin 
kevätkokouksessa 26.2. 
Jääskeläinen kertoi keskustelleensa Tahlosta HYYn järjestöasiantuntija Emi Maedan kanssa 
ja kertoi Tahlon olevan pieniä lisäyksiä vaille valmis. 
Jääskeläinen kertoi osallistuneensa Agronomiliiton opiskelijavaliokunnan 
seminaarikokousmatkalle Tallinnaan. Jääskeläinen muistutti kaikkia, että 27.3. on 
Agronomiliiton ainejärjestöilta. 
 

6. TALOUS 
Jenni Jääskeläinen kertoi, että taloudenhoitaja Eero Lahtela oli estynyt osallistumaan 
kokoukseen, mutta laittanut talousasiat sähköpostilla Jääskeläiselle. Viestin perusteella 
Jääskeläinen kertoi, että MYY ry:n tilillä on tällä hetkellä 1977,19 euroa. Todettiin, että on 
hienoa, että kaikki fuksit olivat maksaneet haalarinsa. Laskuja MYY ry:lle ei ollut saapunut. 
Jääskeläinen kertoi, että pankin palvelumaksuja on maksettu 43,22 euroa. 
 
Jenni Jääskeläinen kertoi hakevansa korvausta puheluista, joita hän on soittanut hoitaessaan 
MYY ry:n pankkiasioita. Puheluita oli kertynyt Aktiaan 63 minuutti ja 11,52 euroa. Hän ehdotti, 
että hyväksytään korvausehdotus. Ehdotusta kannatettiin. Päätös: Maksetaan Jenni 
Jääskeläiselle 11,52 euroa korvausta pankkipuheluista. 
 
Jenni Jääskeläinen kertoi, että postitettavaksi luvattuja taidekalentereita myytin kaksi 
kappaletta. Postimaksut olivat kuitenkin hieman kalliimmat, mitä aluksi ajateltiin nimittäin noin 
7,90 euroa/kalenteri. Kuoret ja postimerkit maksoivat yhteensä 12,40 euroa. Jääskeläinen 
hakee näille kuluille korvausta ja ehdotti, että hakemus hyväksytään. Ehdotusta kannatettiin. 
Päätös: Maksetaan Jenni Jääskeläiselle 12,40 euroa korvausta kalenterien postittamisesta. 
 
Jenni Jääskeläinen esitteli sitsien taloustaulukkoa (liite 4). Hän kertoi, että Afterski-sitseistä 
jäätiin tappiolle 94,16 euroa. Uusien sitsien budjetti on nyt arvioitu tätä silmällä pitäen. 
Summat poikkeavat edellisistä sitseistä, sillä osallistujia on tällä kertaa enemmän ja sitsien 
hintaa on hieman laskettu. Kaverisitsien hinnat ovat 11 ja 13 euroa juomatoiveesta riippuen. 
 
Tessa Kauppinen kertoi ottaneensa selvää käteiskassalippaiden hinnoista. Hän ehdotti, että 
ostetaan kassalipas hintaan 15,95 euroa. Päätös: Ostetaan käteiskassalipas 15,95 eurolla. 
 

7. JÄSENASIAT 
7.1. Uusien jäsenten hyväksyminen 

Jenni Jääskeläinen kertoi, että Eero Lahtela on ilmoittanut hänelle, että e-lomakkeelle on 
rekisteröitynyt yksi uusi jäsen, joka on maksanut jäsenmaksun. Päätös: Hyväksytään yksi 
(1) uusi jäsen (liite 5). 



 
7.2. Jäsenrekisteri 

Jenni Jääskeläinen kertoi olleensa GDPR-koulutuksessa. 25.5. mennessä tulisi tehdä 
tietosuojaseloste, jossa kerrotaan kuka hallinnoi jäsenrekisteriä ja missä ja miten. 
Jääskeläinen kertoi, että tähän sisältyy kaikki ilmoittautumislomakkeet esim. sitseille ja 
ekskulle. 
Jäsenrekisteriä selvitellään. 
 

8. VIESTINTÄ 
8.1. Tiedotusasiat 

Viestintävastaava Kasper Mickos kertoi, että kierrätyksen sm-kisoista on laitettu 
sähköpostia. Sovittiin, että tieto välitetään ympäristövastaaville. Veera Aalto kysyi, miten 
osallistujat valitaan, sillä se on rajattu vain kolmeen osallistujaan yhtä ainejärjestöä 
kohden. Sovitaan, että hallitus valtuuttaa ympäristövastaavat valitsemaan osallistujat, jos 
heistä on tunkua. 
Kasper Mickos sanoi laittavansa Myy ry:n listalle Kasken tarjoukset. Hän myös kertoi, että 
kuukausitiedote on tuloillaan ja kaikista tapahtumista on informoitu jäseniä. 
 

8.2. Nettisivut 
Jenni Jääskeläinen kertoi saaneensa Kasper Mickosilta tunnukset MYY ry:n internetsivuille, 
mutta ei ole ehtinyt vielä päivittää sivuja. Jääskeläinen totesi, että sivuilla on paljon 
päivittämistä ja että myös toiminnantarkastajat olivat sanoneet siellä olevan paljon 
vanhentunutta tietoa. Jääskeläinen kertoi, että HYY kehui virityspäivässä, että 
Resonanssilla on esimerkilliset internetsivut kv-opiskelijoille. Sonja Naalisvaara pitää 
internetsivujen pöytäkirjat ajan tasalla ja Jenni Jääskeläinen lisää sinne 
toimintasuunnitelman ja talousarvion. 
 

8.3. Julkaisut 
Kasper Mickos kertoi, että Levis julkaistaan lähiaikoina. Päivämäärä ei kuitenkaan ole vielä 
tiedossa. 
Sonja Naalisvaara kertoi, että MyyWei-laulukirjat on tilattu. Niiden pitäisi olla valmiita 1.3. 
mennessä ja ehtiä seuraaville sitseille. 
Jenni Jääskeläinen kertoi soittaneensa Jenna Kotilehdolle historiikin perään, mutta hän ei 
ole vielä vastannut. Jääskeläinen yrittää saada hänet piakkoin kiinni. Hän toteaa historiikin 
olevan hieman aikataulusta myöhässä.  
Todettiin, että taidekalentereita on yhä jäljellä. Ripalle voisi mahdollisesti antaa lahjaksi. 
 

9. OPINTOASIAT 
Sara Simola kertoi, että bio- ja ympäristötieteellisen tiedekuntien opintovastaavilla on ensi 
viikolla kokoontuminen. 
Simola kertoi, että Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry:n opintovastaavilta on tullut 
viesti, että he jatkavat viime vuoden ATK-tilojen kehitysprojektia ja muiden toimitilojen 
kehitystä. He haluavat asiasta kommenttia opiskelijoilta, joten pyytävät opintovastaavia 
keräämään palautetta hallituksen seuraavassa kokouksessa. Sovitaan, että Simolan vastaavan 
heille, että he voivat tehdä asiasta e-lomakkeen, jonka voimme jakaa jäsenille.  
Simola totesi, että huomenna on lakko, joten opetus ja tentit on peruttu.  
 



10. KV-ASIAT 
Jenni Jääskeläinen ehdotti, että valitaan Heidi Lehtiniemi kv-vastaavaksi. Ehdotusta 
kannatettiin. Valitaan Heidi Lehtiniemi kansainvälisyysvastaavaksi. 
 
Jenni Jääskeläinen oli virityspäivänä kv-työpajassa, joka oli kuulemma todella onnistunut. Hän 
kertoi, että valtiotieteellisessä kansainvälisillä opiskelijoilla on oma ainejärjestö Cissi ja 
humanistisessa kv- toimikunta. Jenni Jääskeläinen ja Heidi Lehtiniemi keskustelevat asiasta 
lisää kokouksen ulkopuolella. 
 
Heidi Lehtiniemi kertoi, että Suomi Night järjestetään Viikin järjestöjen kanssa 20.3. 
Käärmeenpesällä. Lehtiniemi kertoi ehdottaneensa fuksiaistyylistä ja rastityyppistä 
tapahtumaa. Hän kertoi myös, että kv-sitsit on mahdollisesti tiedossa. Lehtiniemi kertoi 
aikovansa ottaa yhteyttä ECGS:n muihin ainejärjestöihin ja sopivansa tapaamisen. 
Veera Aalto totesi, että kv-tuutoreita tarvitaan. Jenni Jääskeläinen ehdotti, että Facebookissa 
ECGS-opintoasioihin voisi laittaa viestiä asiasta. Heidi Lehtiniemi sanoi laittavansa. 
 

11. FUKSI- JA TUUTORASIAT 
11.1.  Syksyn 2018 haalarit 
 Jenni Jääsleäinen kertoi laittaneensa Slackiin materiaalia haalareihin liittyen. 
 Tarkoituksena olisi, että kevään aikana laaditaan ohjeet haalarien tilaamiseen sekä 
 koota exceliin taulukko, josta löytyisi kontaktit ja kuka on ottanut yhteyttä mihinkin 
 on yritykseen. Sonja Naalisvaara lupautui hoitamaan asiaa.  

  
11.2. Tuutorit 2018 

 Veera Aalto kertoi laittaneensa Alma Seppälälle viestiä. Seppälä ei kuitenkaan vielä 
 tiennyt tuutoreiden tilannetta, sillä hän ei ole saanut vielä nimilistaa tuutoreiksi 
 päässeistä. Aalto kertoi ilmoittavansa asiasta tarkemmin. Ilmeisesti kaikki hakeneet 
 ovat kuitenkin päässeet ja määrä on samaa luokkaa kuin viime vuonnakin, mutta kv-
 tuutoreita tosiaan vielä tarvitaan. 
  

Kokoustauko alkoi 17.05. Jatkettiin kokousta ajassa 17.11. 
 

12. TOIMIHENKILÖKUULUMISET 
Veera Aalto kertoi, että toimihenkilöistä vain kaksi on vastannut hänen lähettämäänsä 
kuulumisten kyselyyn. Eerika Viitala kertoi, että haluisi tietää muista Erja ja Kurja – vastaavista, 
jotta voisi järjestää kerholle tapahtumia. Veera Aalto infoaa häntä näistä. Vilma Ihalainen 
kertoi lakosta. Eero Lahtela oli sanonut, että hän hankkii huispaustarvikkeet ja pyrkii 
aloittamaan MYYRyhmyjen toiminnan mahdollisimman pian, todennäköisesti Viikki Speksin 
jäljeen. Jenni Jääskeläinen totesi, että liikuntakerholla menee ilmeisesti hyvin, koska ovat 
järjestäneet paljon tapahtumia. 
 

13. MENNEET TAPAHTUMAT 
13.1. Afterski-sitsit ja tapahtumapalaute 

Osallistujia oli kaiken kaikkiaan 60 henkilöä. Tessa Kauppinen kertoi, että palautetta 
tapahtumasta tuli 16 kappaletta. Hän kertoi, että ruoka, minttukaakao ja 
lumihiutaleet saivat paljon kehuja. Myös hyvää ilmapiiriä ja meininkiä kehuttiin. 
Parannettaviksi asioiksi listattiin, että menu olisi ollut kiva tietää aikaisemmin, 



laulunjohtajia ei aina kuullut ja se, että ei ollut jatkoja. Laskiaispullat olivat myös 
kuulemma olleet hieman taikinaisia. Kasper Mickos kertoi, että hänen mielestään 
sitsit menivät hyvin ja osallistujat myös käyttäytyivät hyvin. Tessa Kauppinen oli 
hänen kanssa samaa mieltä ja täydensi, että apua oli helppo saada ja kaikki järjestäjät 
olivat hyvin mukana. 

 
13.2. Muut menneet tapahtumat 

 8.2. Kiipeilykerhossa oli kaksi osallistujaa.  
 

13.2. Nousiaisessa oli 23 osallistujaa. Sara Simola kysyi, onnistuiko  Nousiainen. 
Kasper Mickos ja Tessa Kauppinen kertoivat, että vaikka oltiin Viikissä, hyvin meni. 
Kauppinen huomautti, että olisi ollut kiva saada Biosfääriltä aikaisemmin tieto, että 
heilläkin on silloin tapahtuma. Nyt tapahtumia oli kaksi päällekkäin. 

 
 16.2. Tapahtumatiimin kokoontumisessa oli 9 osallistujaa. 
 17.2. hallituksen Kaski-palaverissa oli 9 osallistujaa. 
 19.2. luistelemassa oli 13 osallistujaa. 
 20.2. vuosikokouksessa oli 12 osallistujaa. 
 
 21.2. Haalarinkastajaisissa oli 27 osallistujaa. Kasken kanssa oli hieman ongelmia, 
 kun olivat sulkemassa, vaikka heidän kanssaan oli sovittu jatkoista. Todettiin, että 
 Kaski ei ehkä toimi jatkopaikkana arkena, kun sulkevat niin aikaisin. Tessa Kauppinen 
 kertoi, että he muuttivat hieman illan ohjelmaa, kun kuulivat, ettei osallistujia ollut 
 kauheasti tulossa. Ohjelmassa oli rentoa meininkiä ja kisailua. Kauppinen kertoi, että 
 palautetta tapahtumasta antoi viisi osallistujaa. He olivat sanoneet, että leikit olivat 
 kivoja ja että tapahtumassa oli hauska ja rento meininki. Ruokaa ja ohjelmaa olisi 
 kuitenkin voinut olla enemmän. Paikan päällä oli myös ollut kylmä. Kasper Mickos 
 kertoi, että lopulta he menivät kertsille jatkoille. 
 
 23.2. Kiipeilykerhossa oli 6 osallistujaa. 
 24.2. IK-MYY-Vasara-sitseillä oli arviolta 25 MYY ry:n jäsentä. 
 26.2. luistelemassa oli 7 osallistujaa. 
 

14. TULEVAT TAPAHTUMAT 
14.1. Ripa 60-vuotta 

 Jenni Jääskeläinen on sopinut Ripan kanssa, että 26.3. Ripa pitää juhlaluennon kello 
 12-14. Jääskeläinen ehdotti, että kysytään Jaanika Blomsterilta isommasta salista. 
 Sara Simola sanoi kysyvänsä. Myöhemmin päivällä olisi kakkua tarjolla ja Ripa pitäisi 
 puheen. Keskusteltiin paikasta. Kertsi olisi luultavasti liian pieni. Vaihtoehtoina 
 keskusteltiin Klusterista ja Sauna2:sta. 
 Kansanjuhlan - Opettajien ja opiskelijoiden kesken järjestettävä liikuntatapahtuman 
 paikka on vielä etsinnässä. Tapahtuma järjestettäisiin mahdollisesti huhtikuussa. 
 Jenni Jääskeläinen selvittää mahdollisia tiloja. 
 Jääskeläinen kertoi, että Ripan kanssa on alustavasti sovittu 28.3. järjestettävä 60v- 
 linturetki, jonka tavoitteena on havaita mahdollisimman lyhyessä ajassa 60 lintulajia.  
 

14.2. Karkkila 16-18.11 



Todettiin, että Jenni Jääskeläinen ja Tessa Kauppinen ovat selvittäneet vaihtoehtoisia 
paikkoja, mutta hyviä ehdotuksia ei ole. Päätös: Järjestetään pikkujouluviikonloppu 
Vuotinaisten leirikeskuksessa Karkkilassa. Keskusteltiin osallistujamäärästä ja 
bussikuljetuksien järjestämisestä kaikkina päivinä. Sovittiin, että suunnitellaan 
Karkkilaa lisää myöhemmin. 

 
14.3. Muut tulevat tapahtumat 

 Avantouinti on huomenna 28.2. 
 

2.3. järjestetään Kaverisitsit. Tessa Kauppinen kertoi, että ruokatiimi on kasassa ja, 
että kaiken pitäisi olla ihan hanskassa. Hän kertoi julkaisevansa sitsien menun 
tapahtumassa. 

 
 Viikki-Speksiin on ostettu 17 lisälippua. Sonja Naalisvaara sanoi laittavansa 
 maksuohjeet tänään. 
 
 19.3. järjestetään harjoitteluinfo. Sara Simola kertoi, että Viikin Think Company on 
 varattu. Hän kertoi, että paikalle tulee harjoittelun tehneet opiskelijat kertomaan 
 harjoitteluistaan. Ripa yrittää mahdollisesti saada myös työnantajia paikalle. Simola 
 tekee tapahtumasta Facebook-tapahtuman, kunhan Urapalvelusta vastataan hänelle. 
 
 Jenni Jääskeläinen puhui kommunikaatiomokasta, kun liikuntakerhon reggaeton-
 tapahtuma meni ensin harjoitteluinfon päälle. Sovittiin, että kaikki päivämäärät 
 merkataan aina toimintakalenteriin, jottei tulisi päällekkäisyyksiä. 
 
 18-19.4. on Helsinginkadun approt, johon MYY ry on ostanut lippuja. Sonja 
 Naalisvaara sanoi tekevänsä päivityksen ja laittavansa liput myyntiin perjantaille. 
 

14-15.4. Fuksimökki. Sonja Naalisvaara totesi, että fuksimökin bussi maksaa 565e. 
Tapahtumasta tehdään ilmoittautumislomake ja sovittiin, että 
tapahtumasuunnitelma esitellään hallitukselle ennen ilmoittautumisen aukeamista. 

  
 Todettiin, että Viikki-GP järjestetään 12.4. 
 
 Tessa Kauppinen kysyi mielipidettä kerhotapahtumasta; järjestetäänkö keväällä vai 
 siirretäänkö syksyyn. Veera Aalto totesi, että kevään kalenteri näyttää aika täydeltä. 
 Siirrettiin tapahtuman järjestäminen syksyyn. 
 
 Vuorovaikeutuksen eli VV:n kanssa on suunnitteilla yhteinen yritysvierailu ja yhteiset 
 jatkot. Jenni Jääskeläinen on heihin yhteydessä. 
 
 Tessa Kauppinen sanoi, että esimerkiksi Biosfäärille voisi ehdottaa, jos vappupäivänä 
 Kaivopuistoon järkättäisi jokin oma alue tai teltta Viikin opiskelijoille. 
  

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Veera Aalto sanoi, että fuksipassia tullaan uudistamaan, joten hallitus voi miettiä mitä 
tapahtumia syksyllä järjestetään, jotka voisi sijoittaa fuksipassiin. Todettiin, että esimerkiksi 



eksku kannattaa jättää pois. Jenni Jääskeläinen totesi, että fuksipassin tapahtumien olisi hyvä 
olla matalan kynnyksen tapahtumia, joihin halutaan lisää osallistujia.  
 
Jenni Jääskeläinen kertoi, että Natura ry on ottanut yhteyttä ja pyytänyt, että myös Natura 
otettaisiin Biokeskus 3 kerhohuoneen käyttäjäksi. Todettiin, että asia käy meille. Jääskeläinen 
totesi, että Symbioosin puheenjohtaja selvittää asiaa. 
 
Jääskeläinen totesi, että Vasaran vuosijuhliin on tullut kutsu ja kysyi, haluaako joku mennä 
edustamaan MYY ry:tä. Kukaan ei ilmoittautunut halukkaaksi. 
 

16. SEURAAVA KOKOUS 
Seuraava kokous pidetään 21.3. klo 16 Ympäristötalolla. 
 

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Jenni Jääskeläinen päätti kokouksen ajassa 18.38.  
 
 
 
 
______________________________ _____________________________ 
Jenni Jääskeläinen, puheenjohtaja Sonja Naalisvaara, sihteeri 
 
 
 
LIITTEET 
Liite 1 Esityslista 
Liite 2 IK-Rakennusinsinöörikillan vuosijuhlakutsu 
Liite 3 MaO ry – Maantieteen opiskelijoiden ainejärjestön vuosijuhlakutsu 
Liite 4 Sitsien talous 
Liite 5 Uudet jäsenet 
Liite 6 Vasaran vuosijuhlakutsu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


