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KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja Jenni Jääskeläinen avasi kokouksen kello 17.01. 
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Jääskeläinen totesi kaikkien hallituksen jäsenien olevan paikalla. Todettiin kokous laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksytään esityslista (liite 1). 
 

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 

5. ILMOITUSASIAT 
5.1. SAAPUNUT POSTI 

Tiedottaja Kasper Mickos totesi, että postia ei ole saapunut. 
Eero Lahtela totesi, että MYY ry:n uusi lippu on saapunut ja esitteli sen paikalla oleville. 
Jenni Jääskeläinen kertoi, että HAO - Helsingin aineenopettajiksi opiskelevat ry haluaisi 
tehdä yhteistyötä MYY ry:n kanssa. Sovitaan, että käsitellään asiaa lisää kohdassa 15. 
Muut esille tulleet asiat. 
 
 



5.2. MUUT ILMOITUSASIAT 
Jenni Jääskeläinen ja Sonja Naalisvaara olivat edustamassa MYY ry:tä IK -
Rakennusinsinöörikillan vuosijuhlilla. Heidi Lehtiniemi ja Eero Lahtela olivat Helsingin 
yliopiston ainejärjestöläiset – HYAL ry:n GDPR-koulutuksessa 11.4. Heidi Lehtiniemi jäi 
tämän jälkeen myös tilanjako koulutukseen. Jenni Jääskeläinen totesi, että 14.4. Raigo ja 
Megaherbivore ja esiintyivät Kaskessa. Jenni Jääskeläinen kertoi allekirjoittaneensa 
Agronomiliiton sopimuksen ja toimittanut sen heille. Tessa Kauppinen kertoi olleensa 
Loimun Viikin opiskelijoiden – LoVi:n hallituksen kokouksessa 9.4. ja tapasi 23.4. Meeri 
Näppilän ja Veera Lyytikäisen kotiviinikisaan liittyen. 
Tessa Kauppinen ja Saga Sundolm olivat 14.4. kaikkien bio- ja ympäristötieteellisen 
tapahtumavastaavien kokouksessa ja kokoustivat myös Helix ry:n kanssa 24.4. koskien 
Vappusillis-tapahtumaa. Sundholm kertoi myös olleensa Biosfäärin Suursitsi-kokouksessa 
18.4. 
 

6. KUULUMISTEN VAIHTO HYAL RY:N KANSSA 
Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset - HYAL ry:n edustajat osallistuivat kokoukseen. 
Samuli De Pascale ja Jonna Rättyä esittäytyivät. De Pascale esitteli HYAL ry:n toimintaa ja 
kertoi, että järjestävät muun muassa koulutuksia ainejärjestöille. 
Samuli De Pascale sanoi kysyvänsä muutaman kysymyksen ja ensimmäiseksi kysyi, mikä 
järjestössä on puhuttanut viime aikoina ja mitkä asiat ovat olleet pinnalla juuri nyt. Heidi 
Lehtiniemi vastasi, että iso pyörä sekä ainejärjestömme hurja jäsenmäärän kasvu. Sara Simola 
sanoi, että meidän järjestön jäsenet koostuvat monenlaisista opiskelijoista, sillä nykyisiä sitä 
edellisiä pääaine opinto-ohjelmia on todella paljon. Jenni Jääskeläinen kertoi, että ECGS-
maisteriohjelman opiskelijat hakevat paikkaansa MYY ry:stä. Simola mainitsee, että nykyään 
Natura ry:n uudet jäsenet tulee MYY ry:lle, kun Lahteen ei enää oteta uusia opiskelijoita. 
Samuli De Pascale kysyi, miten GDPR:n kanssa sujuu? Lehtiniemi vastasi, että koulutuksen 
jälkeen on huojentunut olo. Jääskeläinen sanoi, että on positiivista tietää, että se on tuottanut 
haastetta isommissakin yrityksissä ja ammattiliitoissa, joten meidän ei tarvitse niin stressata 
sen ollessa vaikeaa.  
Samuli De Pascale kysyi, mikä menee hyvin ja miksi? Jääskeläinen vastasi, että uusia 
opiskelijoita saatu hyvin mukaan. De Pascale sanoi, että kiva kuulla, sillä se on ollut muissa 
järjestöissä kuulemma hankalaa. Myös tutoreita on saatu hyvin.  
Samuli De Pascale kysyi, mitkä ovat kehityskohteita järjestössä? Jenni Jääskeläinen kertoi, että 
MYY ry koetaan hieman sisäänpäin kääntyneiksi, johon kiinnitetään huomiota ja yritetään 
painottaa, että esimerkiksi kaikki ovat tervetulleita meidän tapahtumiin. Tämä tehdään 
viestimällä tapahtumista myös muiden järjestöjen jäsenille. Jääskeläinen myös kertoi, että 
meillä on aktiivista toimintaa, joka on liikuntapainotteista ja bileitä. Toiveena on ollut, että 
löytyisi enemmän kulttuurillista toimintaa.  
Seuraava kysymys oli, millaista koulutusta toivoisitte aktiiveille, hallitukselle ja järjestön 
jäsenille? Lehtiniemi sanoi, että olisi hauskaa, jos tiedekuntien kesken järjestettäisiin 
esimerkiksi brainstorm-ideointia. Jääskeläinen kertoi, että haluaisi kuulla millaisia tapahtumia 
muilla on. Esimerkiksi Kumpulassa on vahvasti mukana professorien kanssa kahvittelu ja 
saunominen. Jääskeläinen ehdotti järjestöjen välisiä sokkotreffejä. De Pascale sanoi, että 
pistetään ylös.  
De Pascale kysyi, osallistuiko joku HYY:n virityspäivään. Jääskeläinen vastasi, että kyllä ja kehui 
koulutusta huikeaksi. Lehtiniemi kommentoi, että aamupala oli todella kiva.  
Viimeinen kysymys oli, että millaista yhteistyötä teemme muiden ainejärjestöjen kanssa? 



Saga Sundolm sanoi, että olemme panostaneet yhteistyöhön oman tiedekunnan muiden 
ainejärjestöjen kanssa. Esimerkkeinä yhteistöistä lueteltiin Helix ry:n kanssa järjestettävä 
vappusillis, Maantieteen Opiskelijat ry:n kanssa järjestetään joka vuosi sitsit, 
Vuorovaikeutuksen kanssa oli yritysekskursio sekä IK-MYY-Vasara sitsit järjestetään vuosittain 
Rakennusinsinöörikillan ja Vasara ry:n kanssa. Perjantaina meiltä lähtee muutama jäsen 
pitämään Vasaran kanssa Kumpulaan rastia. Jääskeläinen sanoi, että keskusta kampukselta ei 
ole vielä yhteistyökumppaneita, mutta sellainen olisi kyllä toivottavaa. 
 
Seuraavaksi Samuli De Pascale ohjeistaa ja pitää silmät kiinni-äänestyksen. Yksi kysymyksistä 
oli saako järjestönne tarpeeksi tukea? Tulos oli, että ei saa. Jääskeläinen kertoi yllättyneensä 
MYY ry:n saamasta tuesta, sillä hänelle oli sanottu, että pitäisi kuulemma saada aika lailla 
saman verran kuin aiemminkin. Todellisuudessa saatu tuki oli kuitenkin monta sataa euroa 
vähemmän. De Pascale vastasi tähän, että outoa, sillä sen kyllä tiedettiin pienentyvän. 
Jääskeläinen sanoi hakuprosessin olleen turhauttavaa, sillä tukeen vaikuttavat asiat saatiin 
tietää vasta toiminta-avustuksen haun päätyttyä. Lehtiniemi sanoi, että oli myös ikävää, kun 
hakulomakkeeseen ei oltu sanottu mitään parannusehdotuksia. Tähän De Pascale vastasi, että 
toiminta-avustuksen määrää nostettiin viime vuonna, kun nyt sitä taas leikattiin, joten toiminta 
on ollut vähän epäjohdonmukaista. Toiminta-avustuksen haun sääntöjä ollaan myös 
uusimassa, jolloin hakukriteerit olisivat selkeämmät, mutta ne eivät kuitenkaan ehtineet 
kevääksi. Syksylle on kuitenkin tulossa uudistetut säännöt. 
 
Samuli De Pascale kertoi, että syksyllä on tiedossa edustajiston vaalit. Hän kannustaa 
asettumaan ehdolle, sillä edustajistossa pääsee vaikuttamaan esimerkiksi järjestötukiin. HYAL 
ry haluaisi ehdokkaikseen enemmän viikkiläisiä. Tämän lisäksi hän De Pascale painottaa myös 
äänestämisen tärkeyttä.  
Lopuksi De Pascale kiittivät ajastamme ja toivottivat MYY ry:n jäsenet tervetulleiksi heidän 
tapahtumiin. 
 
Samuli De Pascale ja Jonna Rättyä poistuivat kello 17.41. 
 

7. TALOUS 
Taloudenhoitaja Eero Lahtela kertoi, että MYY ry:n tilillä on tällä hetkellä 1380 euroa ja 
käteiskassassa on 1248 euroa. Kaverisitsit tuottivat lopulta jopa 319 euroa, mikä tasaa viime 
sitsien tappiota. Heidi Lehtiniemi kertoi, että Flown talkootöistä on tulossa 2 633e.  
Lahtela kertoi, että Lammin reissun bussi on maksettu (565 euroa), majoituksesta ei kuulemma 
ole vielä kuitenkaan tullut laskua. Kasper Mickos lupasi toimittaa Lahtelalle listan Lammen 
osallistujista. 
 
Eero Lahtela totesi, että MYY ry:lle tilatun lipun lasku 210,50 euroa on saapunut (liite 2). 
Hyväksytään lasku. 
 
Kaiken kaikkiaan MYY ry:llä on tällä hetkellä rahaa yhteensä noin 2500 euroa. Lahtela kertoi, 
että aikoo hakea Huispaus-joukkueen perustamista varten Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunnan - HYY:n projektitukea. Näiden lisäksi HYY:n toimintatuki ja Agronomiliiton tuki 
on vielä tuloillaan. Lahtela totesi, että Kaski ei ole maksanut laskua, joten siitäkin saadaan vielä 
350 euroa. Tessa Kauppinen kertoi, että tulevia kuluja on kertynyt 30 euroa vappuviikon 
haalarimerkeistä, noin 10 euroa viinikisan palkinnoista ja viinikisan saunasta 25,50 euroa. 



Tessa Kauppinen kysyi, kuinka paljolla ostetaan juomia kotiviinikisoihin? Hänen kuulemansa 
mukaan ne ovat aina loppuneet. Jenni Jääskeläinen totesi, että vapulle on budjetoitu 200e, 
josta vappusillikselle on suunnattu 50 euroa. Tämän jälkeen käytettäväksi jää 150 euroa. 
Kauppinen myös kertoi, että vapulle ollaan saamassa sponsoroitua ruokaa! 
Veera Aalto kertoi, että reggeton-tunnin opettaja ei saapunut paikalle, joten osallistujat eivät 
päässeet tanssimaan. Tästä syystä hän kysyi, olisiko mahdollista palauttaa maksut osallistujille? 
Saara Pörsti yrittää järjestää uuden kerran syksylle. 
Päätetään maksaa 114 euroa takaisin osallistujille. Eero Lahtela sanoi palauttavansa maksut 
viikonloppuna.  
 
Saga Sundholm oli Biosfäärin Suursitsikokouksessa, jossa ehdotettiin, että jokainen järjestö 
ottaa vastuun 20 lipusta. Järjestöjen tulisi mainostaa tapahtumista itse ja ilmoittautumiseen 
tulisi kohta, mihin merkataan osallistujan oma järjestö. MYY ry:ltä toivottiin myös keittiötiimiin 
osallistujia. Jenni Jääskeläinen kysyi, miten ruokien maksu hoituu? Sundholm vastasi, että 
lippujen hinnaksi tulisi 10e alkoholiton ja 12e -holillinen menu. Tähän sisältyisi lipun hinta 6,5e, 
ruoka 3,5e ja alkoholillinen juoma 2e. Hän kertoi, ettei ole ruokien maksusta varma, mutta ne 
luultavasti peritään kulukorvauksina. Suursitsien liput tulevat myyntiin vapun jälkeen, 
mahdollisesti 3.5. 
Päätetään, että Myy ry on valmis ottamaan Biosfääriltä vastuulleen 20 lippua Suursitseille, 
jotka Myy ry maksaa, jos osallistujia ei olisikaan tarpeeksi. 
 
Jenni Jääskeläinen totesi olevansa MYY ry:lle velkaa, mutta aikoo maksaa ne kuun lopussa pois.  
Sara Simola kysyi, mihin asti taloudenhoitaja aikoo hakea kuitteja kertsiltä. Jenni Jääskeläinen 
totesi, että asian kanssa saa olla tiukka. Syksyllä ei tarvitse enää alkaa maksaa kevään kuluja. 
Eero Lahtela vastasi, että aikaa on noin toukokuun loppuun. 
Lahtela kertoi, että huispausjoukkueen budjetista on käytetty 180e, joten jäljellä on 20e. Hän 
kuitenkin aikoo hakea HYY:n projektitukea. 
 

8. UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN 
Eero Lahtela kertoi, että uusia jäseniä ei ole. 
 

9. EKSKURSIO PUOLAAN 
Aino Syrjänen ja Mandi Huuki esittelevät tulee ekskursiota Puolaan. Syrjänen kertoi, että 
matka ajoittuu 2-9.10.  Ajankohtaa suunniteltaessa on pidetty huolta, että se ei osu muiden 
tärkeiden tapahtumien päälle.  
Aino Syrjänen kertoi, että 2.10. lähdetään Helsingistä lautalla kello 7.30. Lautta saapuu 
Tallinnaan kello 9.30, jonka jälkeen ajetaan Vilnaan asti. Vilnassa majoitutaan samassa 
paikkassa, kuin Baltian eksulla. Seuraavana päivänä Vilnasta ajetaan Puolaan Gdanskiin, jossa 
vietetään yksi yö. 4.10. on suunniteltu vierailu Auswichiin kello 14.30, jonka jälkeen 
matkustetaan Krakovaan, missä majoitutaan kahdeksi yöksi. 5.10 käydään suolakaivoksessa 
vierailulla, jonka jälkeen on illalla vapaata. Seuraavana päivänä 6.10 matkustetaan Varsovaan. 
Syrjänen kertoi, että matkalla on mahdollisesti pysähdys dinosauruspistoon. 7.10 päivä 
vietetään Varsovassa, johon ei ole vielä mitään lukkoon lyötyä. Mandi Huuki kertoi, että he 
ovat yrittäneet ottaa yhteyttä ympäristöministeriöön ja, että Krakovassa tai Varsovassa on 
tiedossa jotain yliopisto-ohjelmaa. Tämän jälkeen matkustetaan Bialowieza kansallispuistoon 
8.10, jonka jälkeen alkaa kotimatka. Syrjänen kertoi, että välietappi on vielä mietinnässä, 



mutta se on mahdollisesti Liettuassa sijaitseva Kaunas. Viimeisenä päivänä matkustetaan 
Kaunaasta Helsinkiin. 
Heidi Lehtiniemi sanoi, että kuulostaa hyvältä! Aino Syrjänen totesi, että se on tietysti hieman 
bussi painotteinen matka. Lehtiniemi vastasi, että viime vuosina on saatu palautetta, ettei ole 
istuttu tarpeeksi bussissa.  
 
Mandi Huuki esitteli alustavaa budjettia. Auschwitziin ja suolakaivokselle olisi tarkoitus ostaa 
opastettu kierros. Huuki huomautti, että Flown kautta saadaan nyt enemmän, kuin he ovat 
budjetoineet. 
Jenni Jääskeläinen totesi, että Agronomiliiton kautta voisi saada lauttamatkoja halvemmalla, 
sekä sähköpostissa tulleen elokuvan avustuskutsun kautta voi saada tukea 10 euroa jokaisesta 
osallistujasta. Huuki kertoi, että tällä hetkellä matkan hinta-arvio on 250e/hlö. Lehtiniemi 
ehdotti, että ensimmäisille päiville voisi järjestää jotain ryhmäytymistoimintaa. Jääskeläinen 
ehdotti, että niitä voisi toteuttaa laivassa. Syrjänen kertoi, että ainakin bussissa on toimintaa 
tiedossa, kuten esimerkiksi karaokea ja istumisleikkejä.  
 
Aino Syrjänen sanoi, että he eivät ole vielä päättäneet tuleeko ekskulle fuksi- vai 
ensikertalaiskiintiö. Jenni Jääskeläinen totesi, että joku kiintiö olisi kyllä hyvä olla. Heidi 
Lehtiniemi huomautti, että fukseille on eri aikaan ilmoittautuminen kuin muille, joten joku 
fuksikiintiö on luultavasti pakko olla. Jääskeläinen totesi, että kiintiöpäätös ja 
ilmoittautumispäätös kannattaa tehdä hallituksessa, jolloin vastuu siitä on hallituksella eikä 
yksin ekskuvastaavilla. Lehtiniemi ehdotti, että kiintiöt voisivat olla 15 fuksia, 10 ensikertalaista 
ja 10 vanhaa. Eero Lahtela mietti, että jos joku on ollut jo esimerkiksi neljä kertaa ekskulla 
vaikuttaako se, että pääsee mukaan? Lehtiniemi vastasi, että sitä ei voida oikein rajata. 
Jääskeläinen totesi, että päätös ekskutiimin mukaan pääsystä tehdä myös hallituksessa. 
Sovitaan, että päätökset näistä tehdään toukokuun kokouksessa.  
Kiitos Aino Syrjäselle ja Mandi Huukille! 
 

10. TALKOOSOPIMUS FLOW’N KANSSA 
Heidi kertoi, että Flow:n kanssa on tehty sopimus (liite 4). Talkoisiin osallistuu 33 MYY ry:n 
jäsentä, joista kaikki tekevät 2 vuoroa. Perjantaina vuoro on kello 12-19 kierrätystiimissä ja 
lauantaina on aamuvuoro. Kaikki talkoolaiset ovat ilmoittautuneet sitovasti ja he saavat 
talkootyöstä kolmen päivän festarilipun Flow:hun. Talkoolaisista valitaan kaksi vastuuhenkilöä, 
jotka käyvät pienen koulutuksen. Kaikilla talkoolaisilla tulee olla voimassa oleva 
tapaturmavakuutus. MYY ry saa tästä hyvästä 2633 euroa. 
 
Aino Syrjänen ja Mandi Huuki poistuivat kello 18.42.  
Kokoustauko alkoi kello 18.42. Kokousta jatkettiin ajassa 18.49. 
 

11. TIEDOTUSASIAT 
Kasper Mickos pahoitteli, että kuukausi tiedote on jäänyt häneltä tässä kuussa tekemättä. 
Kasper kertoi, että Leväperäinen on jo valmis ja se julkaistaan Kotiviinikisoissa.  
Jenni Jääskeläinen sanoi, että Ripa oli laittanut viestiä ja kiittänyt Leväperäisessä olevista 
toivotuksista. 
 
Agronomiliitolta oli tullut viestiä, että järjestöt voisivat laittaa omia terveisiään heidän lehteen 
Alimentaan. Sara kertoi, että Agronomiliiton järjestöstipendin saajaa voi ehdottaa.  



 
Eero Lahtela sanoi, että Kaskesta on vastattu heidän laskuun liittyen. He pahoittelivat 
myöhästymistään eräpäivästä ja lupasivat maksaa sen pian  
 

12. OPINTOASIAT 
Sara Simola ilmoitti, olleensa vararehtorin opintoaamiaisella, jossa jokainen opintovastaava sai 
tuoda jotain asiaa esille. Simola kertoi, että päällimmäisenä jäi mieleen, että emme ole ainoita, 
joilla on ongelmia opintoneuvonnan kanssa. Biosfäärin opintovastaavat olivat kertoneet, että 
tenttitulokset eivät tule ajoissa.  Simola kertoi myös, että suunnitteilla on opintopalvelu Sisu, 
jonka tarkoituksena olisi tuoda kaikki opintopalvelut yhteen opintoneuvonnan kanssa.  
 
Simola kertoi, että tänään oli Biosfäärin opintokahvit bio1 kertsillä, jossa pidettiin myös Myy:n 
opintokahvit samaan aikaan. Simola totesi, että osallistujia ei kuitenkaan ollut. Simola mietti, 
kannattaako pitää Myy:n pitää omia opintokahveja. Pohdittiin, että voisiko bio1 kertsin sijainti 
vaikuttaa osallistujamäärään sekä kevään myöhäinen ajankohta. 
 
Sara Simola kertoi, että nyt on noussut paljon keskustelua kemian pakollisuudesta 
ylioppilastodistuksen valinnan kautta hakeville. Simola muistutti, että puolet sisään päässeistä 
valitaan kuitenkin pelkästään pääsykokeen perusteella ja puolet todistusvalinnalla. Simola 
kertoi, että asiaa on työstänyt KOT – Koulutusohjelmien toimikunta, jonka opiskelijajäsenet 
eivät ole olleet aktiivisia, joten opiskelijat eivät ole päässet vaikuttamaan asiaan valmistelu 
vaiheessa. Ympäristötieteiden johtoryhmässä oli kysytty myös opiskelijoiden mielipidettä, 
mutta ehdotusta ei lähdetty enää kumoamaan. Kemian osaaminen kuitenkin tukee lähes 
kaikkia muita opintosuuntauksia, joten ympäristötieteiden kandiohjelman johtoryhmässä 
kemian pakollisuus sai kannatusta. Simola myös totesi, että ympäristötieteisiin otetaan sisään 
55 opiskelijaa, joista vain 13 voi jatkaa ECGS-maisteriohjelman GS-puolelle. 
Eero Lahtela kysyi, voiko asialle enää tehdä mitään. Sara Simola totesi, että ei oikein. Asiaa on 
valmisteltu vain KOT:ssa, joten hän ei ole päässyt siihen vaikuttamaan. Simola on tiedottanut 
asiasta kaksi viikkoa sitten, jolloin se ei silloin herättänyt vastalauseita, joten hän päätteli asian 
olevan kaikille ok. Tämän takia Simolaa on jäänyt harmittamaan, että miksi asiasta ei silloin 
valitettu, kun hän siitä tiedotti. Simola kertoi, että Biosfääri on kuitenkin ottanut 
opiskelijaedustajien etsimisen KOT:iin hoitaakseen, jotta tällainen ei enää toistuisi. 
Heidi Lehtiniemi mietti, miten tämä vaikuttaa ympäristötieteiden hakijoihin. Käykö niin, että 
abit, jotka eivät ole kiinnostuneet kemiasta jättävät hakematta. 
 
Sara Simola kertoi, että Kemian perusteet-kurssista tulee verkkokurssi, jossa on yksi laskupaja 
ja yksi neuvontakerta viikossa. Tessa Kauppinen kysyi, onko kurssi yhtä haastava kuin nykyään. 
Tätä Simola ei kuitenkaan vielä osannut sanoa.  

 
13. MENNEET TAPAHTUMAT 

13.1. FUKSIMÖKKI 
Eero Lahtela totesi kertovansa heti laskut saatuaan, että kuinka paljon maksettavaa 
tapahtumasta jäi MYY ry:lle. 
Kasper Mickos kertoi lukeneensa palautteet ja kertoi, että aikatauluista olisi voinut 
tiedottaa paremmin, sillä esimerkiksi aamupalan ajankohdasta oli ollut epäselvyyksiä. 
Ajan kohta ei myöskään ollut sopinut kaikille, joten oli ehdotettu, että ensi vuonna 
tapahtumasta voisi tehdä Doodle-kyselyn. Sonja Naalisvaara totesi, että tapahtuman 



ajan kohta valittiin tänä vuonna sen perusteella, miten järjestäjät pääsivät paikalle, 
mutta ensi vuodelle hyvä idea. Jenni Jääskeläinen pyysi, että tapahtumasta 
kirjoitetaan testamentti ensi vuoden fukseille. Todetaan sen olevan hyvä idea. Heidi 
Lehtiniemi kehui rasteja. Jenni Jääskeläinen kehui myös ja ehdotti, että ensi vuonna 
voisi olla myös enemmän tutustumisleikkejä. Jee! 
 

13.2. MUUT MENNEET TAPAHTUMAT 
4.4. Vapputiimin kokous, 5 osallistujaa. 
5.4. Mätätorstai: Cod is Dead, 27 osallistujaa. 
10.4. VV x MYY: Gaia-eksku 20 osallistujaa, joiden jatkoilla 18. 
12.4. Viikki GP, MYY ry:ltä rastia pitämässä 6 henkilöä. 
13.4. Huispaustreenit, 7 osallistujaa. 
14.-15.4. Fuksimökki, 33 osallistujaa. 
16.4. Roskalenkki, 3 osallistujaa. 
18.-19.4. Helsinginkadun approt, 20 osallistujaa. 
23.4. Huispaustreenit, 7 osallistujaa. 
24.4. MYYn Kaski-ilta, 21 osallistujaa. 
 
 
Veera Aalto harmitteli, että Reggeton-tunti epäonnistui, sillä ohjaaja oli merkannut 

ajan väärin. ☹  
Veera Aalto kertoi, että Aino Syrjänen oli suunnitellut järkkäävänsä luontoretken. 
Tällainen tulossa mahdollisesti toukokuussa. 
Tessa Kauppinen sanoi, että roskalenkkistä harmiteltiin, kun osallistujia oli niin vähän. 
Kauppinen myös totesi, että mikäli jäsenet haluavat järjestää jotain tekemistä, voi 
vain huudella esimerkiksi Myypiöt-watsappkeskustelussa. Kaiken ei tarvitse olla aina 
niin virallista. Jenni Jääskeläinen totesi, että saa todellakin järjestää extempore-
reissuja, mutta huomautti, että tulisi kuitenkin aina tarkistaa, ettei mene MYY ry:n 
muiden tapahtumien kanssa päällekkäin. 

 
14. TULEVAT TAPAHTUMAT 

Ulkopeli-ilta on 26.4. Tessa Kauppinen kertoi, että ohjelmassa on mölkkyä, jalkapalloa, frisbeen 
heittelyä. Ylipäätänsä rento tapahtuma tiedossa.  
 
Kotiviinikilpailu 30.4. Kauppinen kertoi, että järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Tapahtumatiimistä 
on saatu hyvin apua. Veera Lyytikäinen ja Meeri Näppilä ovat kotiviinimestareita. Jenni 
Jääskeläinen kertoi hankkivansa jallupullon vuoden valo osuuteen. Jääskeläinen kysyi myös, 
mitä ruokaa on tiedossa? Kauppinen vastasi, että pastasalaattia ja popcornia. Tämän lisäksi 
tapahtumassa on myös juoma- ja haalarimerkki myynti. Kauppinen ehdotti, että paikalle 
valmistettaisiin myös valokuvausseinä, jonka edessä voisi ottaa kuvia ja jakaa sosiaalisessa 
mediassa. Ehdotus saa kannatusta. Jenni Jääskeläinen ja Heidi Lehtiniemi aikoivat organisoida 
sunnuntaille 29.4. askartelupajan tätä varten. 
Heidi Lehtiniemi ehdottaa, että Mari Pieniniemelle ostettaisiin kiitokseksi lipun logon 
tekemisestä jotain. Jenni Jääskeläinen ehdottaa, että hänelle ostettaisiin skumppapullo. 
Ehdotusta kannatetaan. Päätetään, että Lehtiniemi ostaa Mari Pieniniemelle kiitokseksi 
skumppapullon 10 eurolla.   
 



1.5. on Vappusillis yhteistyössä Helix ry:n kanssa. Tessa kertoi, että tapahtumaan on tiedossa 
teltta, ruokaa ja musiikkia. Jenni Jääskeläinen kysyi, järjestetäänkö tapahtumaan yhteislähtö. 
Tessa Kauppinen sanoi, että hyvä idea, sellaisen voisi järjestää. 
 
MyyRyhmyjen huispaustreenit ovat la 5.5. ja ke 9.5. 
 
15.5. lähtee Myy:n linturetki klo 13 Viikistä. 
 
Roskakalasitsit järjestetään 9.6. Jenni Jääskeläinen kertoi, että vapun jälkeen on palaveri Mari 
Sahlstén, Henri Hanen ja Aaron Larssonin kanssa. Mahdollisesti järjestetään myös villiyrtti 
retki. Jääskeläinen kertoi laittavansa facebook-päivityksen, jolla pyritään kartoittamaan 
osallistujamäärää.  
 
Suursitseihin liittyen Saga Sundholm kysyi, että onko Myy menossa mukaan? Heidi Lehtiniemi 
sano, että sitoudutaan maksamaan 20 lippua, mutta ei sen yli menevistä. Jenni Jääskeläinen 
totesi myös näin.  
 

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Heidi Lehtiniemi kertoi, että tilanjako-hakemus on tehty ja lähetetty eteenpäin ja varanneensa 
Ulrikan syksyksi orientoivan viikon Eläinnimi-iltaa varten. Lehtiniemi myös toteaa, että tulevan 
syksyn tilanvaraukset kannattaisi tehdä pikimmiten. Sovitaan, että syksyn tilavaraukset 
käsitellään ensi kokouksessa. 
Sovitaan, että yhteistyö HAO ry – Helsingin aineopettajiksi opiskelevat ry:n kanssa käsitellään 
kokouksen ulkopuolella. 
Sara kysyi hallituksen virkistäytymisestä. Jenni sanoi ottaneensa selvää, että melonta maksaisi 
23e/2h. Sovitaan, että asiasta puhutaan kokouksen ulkopuolella.  
 

16. SEURAAVA KOKOUS 
Jenni Jääskeläinen totesi tekevänsä Doodle-kyselyn koskien seuraavaa hallituksen kokousta. 
Sovitaan kuitenkin, että se pidetään viikolla 20. 
 

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Jenni Jääskeläinen päätti kokouksen ajassa 19.42. 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi ___/___.2018 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Jenni Jääskeläinen   Sonja Naalisvaara 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 
 
 
 
 



LIITEET 
Liite 1  Esityslista 
Liite 2  Myy ry:n lipun lasku 
Liite 3  Flow:n talkoosopimus 
 
 
 
 


