
Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry 
 
Hallituksen kokous 5/2018 
 
Aika: Tiistai 20.3.2018 klo 14 
 
Paikka: Ryhmätyöhuone 136, Infokeskus Korona, Viikinkaari 11, Helsinki 
 
Paikalla: Jenni Jääskeläinen, puheenjohtaja 
                Sara Simola, sihteeri 
                Tessa Kauppinen 
                Saga Sundholm  
                Kasper Mickos 
 
ESITYSLISTA 
 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja Jenni Jääskeläinen avasi kokouksen klo 14.03. 
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Jenni Jääskeläinen totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska 
paikalla on yhdistyksen sääntöjen mukaisesti puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muusta 
hallituksesta. 
 

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksytään esityslista siten, että lisätään kohta 4 sihteerin valinta. 
 

4. SIHTEERIN VALINTA 
Valitaan kokouksen sihteeriksi Sara Simola, koska Myyn sihteeri Sonja Naalisvaara on estynyt 
tulemasta paikalle. 
 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksytään pöytäkirja 4 siten, että MYY ry:n sihteeri Sonja Naalisvaara lisää siihen liitteet 2 ja 
4. 
 

6. ILMOITUSASIAT 
6.1. SAAPUNUT POSTI 

Leväperäisen lasku tullut, sekä Myylle kutsut Latokartanon ylioppilaskylän kevätjuhlaan ja 
Lipidin sikajuhliin. 

6.2. MUUT ILMOITUSASIAT 
Jenni Jääskeläinen ilmoitti, että osallistui Mikrobiologian osastokokoukseen 13.3 ja piti 
yhteisen lounaan 1.3 varapuheenjohtaja Heidi Lehtiniemen kanssa, jossa he keskustelivat 
kansainvälisyys-asioista. Jääskeläinen oli myös osallistunut Teatteriagenttien iltaan 
Kansallisteatterilla. Myyn tapahtumavastaavilla Tessa Kauppisella ja Saga Sundholmilla oli 
ollut kahdenkeskinen tapaaminen, jossa he olivat keskustelleet Myyn yhteisestä vapusta 
Helixin kanssa, syksyn sitseistä Maon kanssa ja yhteisistä yritys-ekskun jälkeisistä jatkoista 
Vuorovaikeutuksen kanssa. 



 
 
 

7. MMYL LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN 
Nimetään Jenni Jääskeläinen Myyn edustajaksi Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL 
ry:n liittokokoukseen 21.4.2018. Muita liittokokoukseen osallistuvia ei valitettavasti saatu. 
 

8. TALOUS 
8.1. VARAINHANKINTA 

Jenni Jääskeläinen on tarjonnut HYY:lle Ullanlinnanmäen siivousta 600 eurolla. Jos tarjous 
hyväksytään, vähintään 10 siivoajan Myyltä on osallistuttava 2.5 vappusiivoukseen. 
Tarjouskilpailun voittaja selviää 20.3. 
Yhteistyö Flow-tapahtuman kanssa on toteutumassa. Heidi Lehtiniemi on ollut yhteydessä 
Flow:n järjestäjiin ja hoitaa asiaa. Myy menisi Flow:n siivoamaan ja kierrätyspisteelle. 
Vähintään 10 henkilön on osallistuttava yhteen työvuoroon ja on ollut puhetta 15 
työntekijästä perjantai-illan työvuoroon ja 15 henkilöstä lauantaiaamun työvuoroon. Jos 
henkilö osallistuu kahteen työvuoroon, saa hän kolmannelle tapahtumapäivälle ilmaisen 
lipun. Flow:sta hankitut varat on suunniteltu menevän Myyn ekskuun. 
 

8.2. MUUT TALOUSASIAT 
Helix on pyytänyt Myyltä BeerPong-tapahtuman kuluja 40e. Jenni Jääskeläinen toteaa, 
että viime vuonna järjestettiin BeerPong-tapahtuma yhteistyössä Helixin kanssa, jonka 
kulut Helix lupasi hoitaa. Myy kuitenkin sopi myöhemmin, että jos Helix jäi tapahtumasta 
tappiolle niin Myy maksaa kulut C-grundin jatkoajasta. Hyväksytään 40 euroa kuluja 
syksyn 2017 BeerPong-tapahtumasta. 
Taloudenhoitaja Eero Lahtela hoitaa uuden järjestölipun hankintaa. Keskustellaan asiasta 
lisää seuraavassa kokouksessa, koska Eero Lahtela ei ole paikalla. 
Todetaan että tilillä on 1697,74e, josta toteutuu vielä kuluja Viikki-Speksin lippuihin ja 
Helsinginkadun approlippuihin. Käsitellään lisää talousasioita seuraavassa kokouksessa 
kun taloudenhoitaja on paikalla. 
 

9. UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN 
Todetaan ettei ole tietoa uusista jäsenistä, koska jäsenrekisterivastaava Eero Lahtela ei ole 
paikalla. Hyväksytään mahdolliset uudet jäsenet seuraavassa kokouksessa. 
 

10. TIEDOTUSASIAT 
Viestintävastaava Kasper Mickos totesi että Leväperäisen vuoden ensimmäinen numero on 
ilmestynyt. Kasper Mickos on myös laatinut ja jakanut kuukauden tapahtumista 
kuukausitiedotteen ja totesi että tapahtumia on paljon. Tessa Kauppinen kertoi tekevänsä 
vapun Kotiviinikisasta pian tapahtumajulkaisun. 
 

11. OPINTOASIAT 
Opintovastaava Sara Simola totesi saaneensa Myyn opintovastaavana kutsun Yliopiston 
opintovastaavien yhteiselle aamupalalle 6.4 keskustelemaan ajankohtaisista opintoasioista 
vararehtorin ja opetuksen toimialan kehitysjohtajan kanssa. Simolalla oli aikomuksena 
osallistua tapaamiseen. Lisäksi Simola kertoi että Ympäristötieteiden kandiohjelman 
johtoryhmä päättää lähiaikoina uusista hakukriteereistä kandiohjelmaan, kun hakujärjestelmä 



muuttuu ylioppilastodistusta enemmän painoittavaksi. Jenni jääskeläinen kysyi onko Kemian 
perusteet kurssista mitään uutta tietoa ja Simola totesi ettei ole. Ykandin jory yrittää kuitenkin 
saada järjestettyä kevään loppuun kemian intensiiviviikon Lahdessa, jolloin olisi mahdollisuus 
suorittaa pakollinen kemian perusteet. Tämän järjestyminen ei ole vielä varmaa. 
 

12. MENNEET TAPAHTUMAT 
Tessa Kauppinen kertoi kaverisitsien palautteesta. Tapahtumassa oli 72 ilmoittautunutta 
osallistujaa ja yleisesti oltiin ihan tyytyväisiä tapahtumaan. Positiivista palautetta oli se, että 
tunnelma ja ilmapiiri olivat hyviä, ruoka oli hyvää sekä bingo oli hauska idea. Negatiivista 
palautta oli se, että pöydissä ei ollut tarpeeksi vettä, joillekin oli epäselvää bingon säännöt, 
ajoittain oli levoton meininki ja selkeämmin olisi voinut kertoa että Alina-saliin saa jäädä 
pidemmäksi aikaa vielä tapahtuman jälkeen. Lisäksi osaa osallistujista harmitti kun laulujen 
sanat laitettiin Facebookkiin, koska kaikilla ei ole Facebookkia. Todettiin kuitenkin että on hyvä 
jakaa laulujen sanat myös sosiaalisessa mediassa, koska kaikilla ei myöskään ole laulukirjoja. 
Sovittiin että kokouksen sihteeri poimii menneet tapahtumat ja osallistujamäärät Myyn 
toimintakalenterista.  
Lista menneistä tapahtumista: 

Mascot-tiistai 27.2. Osallistujia 15. 
Avantouinti 28.2. Osallistujia 6. 
Kaverisitsit 2.3. Osallistujia yhteensä 80. 
Hävikkiruokakokous 7.3. Osallistujia 4. 
Viikki-Speksi 14-16.3. Osallistujia 40 (MYYltä lunastettuja lippuja) 
Harjoitteluinfo 19.3. Osallistujia noin 35. 

 
13. TULEVAT TAPAHTUMAT 

13.1. MYYN TAPAHTUMAT 
Iltakirppu goes WWF:n Earth Hour 24.3 

Myyn eksku-tiimi osallistuu ja myy tapahtumassa pientä syötävää. 
Ripa 60 vuotta 26.3  

Tapahtumalle on tehty Facebookkiin tapahtumasivut. Tapahtuma sisältää Ripan pitämän 
juhlaluennon, jonka jälkeen Ripa osallistuu opettajien akatemian 5-vuotisjuhlaan. Illaksi 
on varattu Ulrika-klusteri Myyn ja Ripan yhteistä hengailua varten. Masterchef Marika 
Aihio tekee kakun ja Myy ostaa skumppaa. Päätetään lahjoittaa Ripan nimissä 100e 
hyväntekeväisyyteen Siemenpuusäätiölle. 

Kaski-tiistai 27.3 
Todetaan että Kaski-tiistai tapahtuu. 

       Ripan linturetki 28.3 
Linturetki tapahtuu ja Ripa hoitaa tapahtuman. Retki alkaa klo 11.30. 

Cod is Dead @ Think Company 5.4 
Tapahtuma alkaa klo 17. Think Company järjestää tapahtuman ja Myy mainostaa sitä 
jäsenilleen. Tapahtumassa katsotaan dokumenttielokuva turskan kalastuksesta ja 
keskustellaan dokumentista yhdessä asiantuntijapaneelin kanssa. Päätetään pyytää Aron 
Larssonia asiantuntijaksi paneeliin, koska Larsson kuulemma tekee kandia turskasta. 

VV x MYY-jatkot 10.4 
Myyllä ja Vuorovaikeutuksella yhteinen yritysvierailu klo 17-18. Tämän jälkeen 
tarkoituksena on pitää yhteiset jatkot, jotka Myyn tapahtumatiimi hoitaa. Jatkot ovat 
ehkä Klusterilla. 



Fuksimökki 14-15.4 
Tällä viikolla julkaistaan tapahtuma ja varmaan myös ilmoittautuminen. Bussiin mahtuu 
50 osallistujaa ja omilla kyydeillä voi tulla myös lisäosallistujia.  

 
MYY x Reggaeton 19.4 

Saara Pörsti järjestää tapahtuman. 
Kotiviinikilpailu 30.4 

Tessa Kauppinen julkaisee tapahtuman ja ottaa yhteyttä Veera Lyytikäiseen ja Meeri 
Näppilään, jotka toimivat viinikisamestareina. 

       Vappu 1.5 
Tessa Kauppinen oli ottanut yhteyttä Biosfääriin jos voisi järjestää Biosfäärin alaisen 
ainejärjestöjen yhteisen vappupiknikin. Biosfääri oli vastannut, ettei näe järkevänä 
järjestää tapahtumaa koska Symbioosin fuksit ovat samaan aikaa shokkelossa. Helix oli 
kuitenkin myös ottanut Myyhyn yhteyttä ja kysellyt mahdollisuudesta järjestää tänäkin 
vuonna Myyn kanssa yhteinen vappupäivän piknik. Myy haluaisi kuitenkin kysyä mukaan 
myös Naturaa ja Svnkkenia. Tästä syystä päätettiin vielä uudestaan lähestyä Biosfääriä ja 
painottaa että Myy kyllä hoitaisi yhdessä Helixin kanssa järjestelyt, tapahtuma olisi vain 
Biosfäärin nimissä. Tämä koettiin järkeväksi jos tapahtumaa kuitenkin lähdettäisiin 
järjestämään yhteensä neljälle Biosfäärin kaikista viidestä ainejärjestöstä. 

 
13.2. MUUT TAPAHTUMAT 
Agronomiliiton ainejärjestöilta 27.3 

Jenni Jääskeläinen, Sara Simola ja Kasper Mickos ilmoittautuvat tapahtumaan, koska 
Agronomiliitto oli pyytänyt puheenjohtajan lisäksi työelämävastaavaa ja 
viestintävastaavaa osallistumaan tapahtumaan. 

      Ilmaispäivä Ateneumissa 28.3 ja Kiasman opiskelijapäivä 20.4  
Ehdotetaan Kurja-vastaavilla yhteislähtöjen järjestämistä.  

      Merkkimarkkinat 5.4 
Suvi Jaakola oli kiinnostunut menemään myymään merkkejä. Sovittiin että Jaakolan lisäksi 
myymään menevät ainakin Tessa Kauppinen, Jenni Jääskeläinen, Kasper Mickos ja Sara 
Simola. Tapahtuma on klo 10-14. 

       Viikki GP 12.4 
Myylle ehkä oma rasti tapahtumaan jonnekin Bio3 lähelle. 

       Laitsarit 17.4, etkot 
Järjestetään etkot laitsareihin. 

       Suurtsitsit 24.5 
               Biosfäärillä on lippuja joista myyläisetkin voivat halutessaan ostaa. 
 
14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Eksku-vastaava Mandi Huuki tulee huhtikuussa Myyn kokoukseen kertomaan enemmän 
exkusta. Jutellaan hallituksen virkistäytymisestä kokouksen ulkopuolella ja sovitaan asiasta 
seuraavassa kokouksessa. Biosfäärin fuksipassiin sovitaan tulevan Myyn tapahtumista ainakin 
kotiviinikilpailu ja fuksiaiset, sekä sovitaan kolmannesta tapahtumasta myöhemmin. 
Hävikkiruokatapahtuman tapaaminen oli ja Jenni Jääskeläinen osallistui siihen. Mikrobiologian 
osasto pyysi Myytä kierrokselle. 
 

15. SEURAAVA KOKOUS 



Viikoilla 14 ja 17. Tehdään doodle tarkemmista ajankohdista. 
 

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Päätetään kokous ajassa klo 15.31. 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
       
Jenni Jääskeläinen   Sara Simola 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 


