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KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja Jenni Jääskeläinen avasi kokouksen kello 17.11. 
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Todetaan kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kutsutuksi. 

 
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Hyväksytään esityslista (liite 1). 
 

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 

5. ILMOITUSASIAT 
Kasper Mickos kertoi, että Leväperäisen lasku on saapunut. Taloudenhoitaja Eero Lahtela 
totesi, että hän on maksanut laskun. 
Heidi Lehtiniemi kertoi, että orientoivan viikon infotorista on tullut sähköpostia ja heille pitäisi 
ilmoittaa vastuuhenkilö. 
Tessa Kauppinen oli LoVin – Loimun Viikin opiskelijat yhdistyksen kevätkokouksessa, jossa hän 
virallisesti liittyi hallitukseen.  Jani ja Alma liittyi Lovin hallitukseen 

 
5.1. SAAPUNUT POSTI 

Todetaan, että postia ei ole saapunut. 
 

5.2. MUUT ILMOITUSASIAT 
Heidi Lehtiniemi on suunnitellut järjestävänsä ECGS-maisteriohjelman opiskelijoille bileet 
ja lähettänyt useille ainejärjestöille sähköpostitse kyselyä yhteistyöstä. Kukaan ei ole 
kuitenkaan vastannut mitään. 
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Sonja Naalisvaara kertoi olleensa Kasper Mickosin, Milla Elsilän ja Rebecca Abbiwin kanssa 
vetämässä Vasaran kanssa rastia Kumpulan kampuksen KJYV-rastikierroksella. Myyläiset 
saivat paljon kiitosta! 
Ripa kävi kertomassa, että ympäristönmuutos ja -politiikka siirtyy kesäkuussa bio3:seen, 
minkä jälkeen ei luultavasti voida enää käyttää Ympäristötalon neuvotteluhuonetta. 
 

6. TALOUS 
 
6.1. PÄIVITETTY TALOUSARVIO JA VÄLITILINPÄÄTÖS 

Päivitettyä talousarviota ja välitilinpäätöstä ei ollut. 
 

6.2. MUUT TALOUSASIAT 
Taloudenhoitaja Eero Lahtela kertoi, että MYY ry:n tilillä on tällä hetkellä 2481,20e. 
Hän kertoi, että käteiskassasta on talletettu 961,17 euroa. Käteiskassan saldo on tällä 
hetkellä 287,70 euroa. Lahtela kertoi myös, että hän on maksanut Leväperäisen maksun 
153,99 euroa sekä, että Kaski on maksanut 250 euron laskunsa MYY ry:lle. 
Lopuksi Lahtela totesi, että vappuun kului rahaa yhteensä 214 euroa ja reggaeton-tunnin 
maksut on maksettu takaisin kaikille osallistujille. MYY ry:lle on myös ostettu oma EA-
laukku. 
Heidi Lehtiniemi kysyi, onko HYY:n projektituesta kuulunut mitään. Eero Lahtela vastasi, 
että ei vielä. 
 

7. UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN 
Eero Lahtela kertoi, että MYY ry:lle rekisteröitynyt yksi uusi jäsen, joka on maksanut 
jäsenmaksun. Päätös: Hyväksytään yksi uusi jäsen (liite 2). 
 

8. EHDOTUS AGRONOMILIITON AINEJÄRJESTÖ-STIPENDIN SAAJAKSI 
Agronomiliitto on pyytänyt ilmoittamaan ehdotuksen ainejärjestö-stipendin saajasta 
perusteluineen mielellään toukokuun aikana.  
Stipendin myöntämisen kriteereinä ovat: 1) Jäsenyys Agronomiliitossa 2) Toisen seuraavista 
kriteereistä on myös täytyttävä: saaja on esimerkillisellä tavalla edistänyt liiton ja ainejärjestön 
jäsenhankintaa sekä yhteistyötä tai saaja on toiminut aktiivisesti oman alansa 
työelämäyhteyksien parantamiseksi. 
 
Jenni Jääskeläinen ehdottaa stipendin saajaksi Sara Simolaa. Simola järjesti keväällä huikean 
harjoitteluinfon ja on toiminut aktiivisesti oman alansa työelämäyhteyksien parantamiseksi. 
Kannatetaan yksimielisesti. 
Päätetään ehdottaa Sara Simolaa Agronomiliiton ainejärjestö-stipendin saajaksi.  
Jääskeläinen toimittaa ehdotuksen Agronomiliitolle.  
 

9. GDPR 
Jenni Jääskeläinen totesi, että tietosuojaseloste on laadittu, siitä tehty tiedosto on hallituksen 
luettavissa Slack-sovelluksessa ja se tulee lisätä MYY ry:n nettisivuille. Jääskeläinen ehdotti, 
että tietosuojaselosteen voisi lähettää myös MYY ry:n sähköpostilistalle ja tiedottaa samalla 
jäsenille keräävämme jäsenrekisteritietoja ja kehen he voivat olla halutessaan yhteydessä 
asiaan liittyen. GDPR tulee voimaan 25.5. ja kaikki olemassa olevat jäsentiedot tulee käydä läpi. 
Jenni Jääskeläinen ja Heidi Lehtiniemi ottavat asian hoitaakseen.  
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Heidi Lehtiniemi kysyi, että kysytäänkö MYY ry:n jäseneksi liittyessään henkilöltä 
opiskelijanumeroa, sillä sen kysyminen olisi tärkeää. Eero Lahtela varmisti, että kysytään. 
Jenni Jääskeläinen kysyi, saadaanko jäseneksi liittymislomake päivitettyä ennen syksyä. Lahtela 
vastasi, että kyllä. Heidi Lehtiniemi totesi, että vanhoille hallituslaisille tulee laittaa viestiä, että 
mikäli heillä on esimerkiksi jotain vanhoja ilmoittautumislomakkeita tallessa, ne tulee poistaa. 
Todetaan, että olemme aloittaneet prosessin GDPR:n voimaan tulemisen myötä. 
 

10. PUOLAN EKSKURSIO 
Heidi Lehtiniemi kertoi, että hän ja ekskuvastaava Aino Syrjänen tapasivat. Lehtiniemi totesi, 
että ekskun valmistelu ei ole edennyt. Hän oli ohjeistanut Syrjästä kysymään viime ulkomaa-
ekskun kuljettajilta Juhanilta ja Annilta, onko heidän suunnittelema aikataulu liian tiukka. Heidi 
Lehtiniemi kertoi olevansa heihin yhteydessä. 
 
Ekskulle ehdotetaan seuraavanlaisia kiintiöitä. 42 matkustajasta olisi kaksi ekskuvastaavaa, 
neljä ekskutiimiläistä ja yksi lompakkona toimiva (Heidi Lehtiniemi). Loput 35 paikkaa 
jaettaisiin seuraavasti: 13 paikkaa fukseille, 10 paikkaa ensikertalaisille ja loput 12 paikkaa on 
suunnattu kaikille muille. Hyväksytään ehdotus yksimielisesti. 
 
Jenni Jääskeläinen kysyi, onko vielä tehty mitään varauksia. Heidi vastasi, että ei ole. Hän 
kertoi, että ekskuvastaaville oli vastattu Auswichsta, että se on kuulemma täynnä haluttuna 
päivänä. Lehtiniemi oli sanonut, että he voivat soittaa ja selvittää asiaa ja laskuttaa 
puhelinmaksut MYY ry:ltä. 
 

11. TIEDOTUSASIAT 
Jenni Jääskeläinen sanoi, että seuraava ilmestyvä Leväperäinen on fukseille suunnattu, johon 
fuksivastaava kirjoittaa pääkirjoituksen. Fuksivastaava Veera Aalto kysyi, milloin teksti tulee 
olla valmis. Eero Lahtela mietti, tuleeko fuksilevikseen tutoreiden esittelyt ja kuvat.  
Jääskeläinen ohjeisti kysymään Leviksen päätoimittajalta Mandi Huukilta.  
 
Viestintävastaava Kasper Mickos totesi, että hän ei tässä kuussa tehnyt kuukausitiedotetta, 
sillä tapahtumia on niin vähän. 
 
Jenni Jääskeläinen totesi, että syksyn ohjelmasta tulee tiedottaa ajoissa nettisivuilla sekä 
facebookissa. Hän myös totesi, että nettisivuille tulee saada uutta sisältöä. Tällä hetkellä siellä 
on liikaa vanhaa tietoa esim. akvaattisista tieteiden pääaineesta, mikä on harhaan johtavaa. 
Sivuilla ei myöskään mainita mitään ECGS-maisteriohjelmasta. Sara Simola lupasi kirjoittaa 
ECGS-maisteriohjelmasta ja ympäristötieteiden kandiohjelmasta esittelyn ja lähettävänsä 
Kasper Mickosille. 
Jääskeläinen totesi, että uudelle opiskelijalle-sivulle tulee laittaa orientoivan viikon ohjelma, 
tapahtumien ajankohdat ja esittely tämän vuoden ekskusta.   
Keskusteltiin myös, että uusien opiskelijoiden opas - Toope kannattaisi päivittää.  
Päätetään päivittää toope kesän aikana.  
Jääskeläinen sanoi, että haalareista kannattaisi kirjoittaa info MYY ry:n sivuille. Uusille 
opiskelijoille voitaisiin järjestää myös jonkinlainen Haalari-info, jossa fukseja ohjeistetaan 
haalarien hankintaan. Sonja Naalisvaara hoitaa. 
 



MYY ry hallituksen kokous 15. toukokuuta 2018 
 

Tessa Kauppinen kertoi tekevänsä kevätkyselyn, jolla kartoitetaan vastaajien mielipide MYY 
ry:n tapahtumista ja toiminnasta koko kevään ajalta. 

 
12. OPINTOASIAT 

Sara Simola kertoi, että ympäristötieteiden kandiohjelmaan on tulossa yhteinen palautekysely. 
Jenni Jääskeläinen kertoi, että opintovaliokunta järjestää ensiviikolla hallopedi-illan. 
 

13. MENNEET TAPAHTUMAT 
26.4. oli MYY:n, Svunkenin ja LoVi:n ulkopelailut, johon osallistui 20 henkilöä. 
27.4. neljä myyläistä oli pitämässä rastia yhteistyössä Vasara ry:n kanssa Kumpulan 
kampuskierroksella. 
29.4. oli GDPR-askartelua, johon osallistui 4 henkilöä. 
30.4. Kotiviinikilpailuihin osallistui 150 henkilöä. Tessa Kauppinen kertoi, että tapahtumasta 
antoi palautetta 4 henkilöä.  Tapahtumaan oltiin kaiken kaikkiaan tyytyväisiä, rentoa fiilistä, 
pizzaa sekä kuvausseinää kehuttiin. Kritiikkiä sai se, että juontajien ja tuomariston ääni kuului 
huonosti sekä tapahtuman aikainen päättyminen. Kauppinen mietti, että ensi vuonna 
viinikisaan voisi olla ennakkoilmoittautuminen. Saunan ja tapahtuman loppumisen ajankohdan 
voisi ilmaista myös selkeämmin. Ensi vuonna tapahtumaan tulisi suunnitella myös uusi merkki. 
 
1.5. MYY & Helix Vappusillis tapahtumassa oli 60 osallistujaa. Tessa Kauppinen totesi, että 
yhteistyö Helix ry:n kanssa sujui hyvin ja osallistujia oli paljon säästä huolimatta! 
 
3.5. Agronomiliiton tuutori-illassa oli 7 tuutoria. Illan aikana päätettiin, että 11.9. on 
ympäristötieteiden fuksi-ilta. Sonja Naalisvaara kertoi, että he olivat antaneet palautetta, että 
illan esitystä voisi kohdentaa paremmin juuri ympäristötieteiden opiskelijoille.  
5.5. Huispaustreeneihin osallistui 18 henkilöä. 
8.5. Tuutori-iltaan osallistui 9 tuutoria. 
9.5. Huispaustreeneihin osallistui 11 henkilöä. 

 
Eero Lahtela kertoi, että huispaustreeneissä on jo tullut käyettyä MYY ry:n ostamaa EA-
laukkua. Lahtela kertoi 5.5. treeneissä he tapasivat suomen huispauksen maajoukkueen ja, että 
MyyRyhmyistä 5 pelaajaa lähtee huispauksen MM-kisoihin heinäkuussa. Jenni Jääskeläinen 
kysyi, onko treeneissä ollut aina sama porukka. Lahtela vastasi, että porukka on vaihdellut 
hyvin. 
 

14. TULEVAT TAPAHTUMAT 
14.1. KEVÄT 

Jammailut 20.5. Heidi Lehtiniemi kertoi, että ohjelmassa on rentoa hengailua! Kasper 
Mickos sanoi, että Ulrika on varattu neljästä eteenpäin. 
 
Suursitsit 24.5. Marika Aihio on menossa auttamaan edellisenä päivänä. Pohdittiin, 
että onko kaikki MYY ry:n liput menneet, sillä asiasta ei ole tullut infoa. Saga 
Sundholm on hoitanut asiaa, muttei päässyt kokoukseen paikalle. 
Roskakalasitsit 9.6. Jenni Jääskeläinen kertoi, että 7.5. kokoustettiin aiheeseen 
liittyen. Hän totesi, että 40 osallistujaa mahtuu paikan päälle. Jääskeläinen kertoi, 
että sitsien ajankohta olisi suhteellisen aikaisin, jonka jälkeen siirryttäisiin mantereen 
puolelle puistoon hengailemaan. Ilmoittautuminen tapahtumaan on tarkoitus olla 
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1.6. mennessä. Paikan päälle olisi mahdollista mennä aikaisemmin poimimaan 
esimerkiksi kukkia. Sitsit maksaisivat 8e/11e (alkoholiton/-holillinen menu), jonka 
lisäksi venematkat maksavat 5e. Jääskeläinen ehdotti, että MYY ry tukisi sitsejä 55 
eurolla, koska viime sitsit olivat plussalla. Rahalla maksettaisiin järjestäjien 
venematkat 40e, henkilökuntapullo 15e sekä savustusolut. Ehdotus hyväksytään 
yksimielisesti. 
 

14.2. ORIENTOIVAN VIIKON JA SYKSYN OHJELMA 
25.8. Preorientoiva 
27.- 31.8. Orientoivaviikko 
 Ma 27.8. Tutorit hengailevat fuksien kanssa tutorryhmissä.  

Ti 28.8. Eläinnimi-ilta, jota varten on Klusteri varattu. Hallitus esittäytyy 
siellä fukseille. 
Ke 29.8. Infotori sekä Fuksikaski, jonka järjestää Biosfääri. Sitä ennen 
tutoreiden järjestämä piknik. 
To 30.8. on Suvin kertsillä etkot, joiden jatkoina toimii MMYL:n 
fuksibileet. 

 Pe 31.8. on Biosfäärin Fuksibileet. Etkot järjestetään Ulrikalla. 
3.9. Avajaiskarnevaalit, jonne olisi tarkoitus mennä myymään merkkejä. 
6.9. MMYL:n fuksiaiset, jonne mennään pitämään rastia. 
11.9. Agronomiliiton fuksi-ilta 
14.9. MYY ry:n fuksiaiset 
19.-22.9.PM-kisat MMYL:n urheilukisat 
25.9. Fuksisitsit, Ulrika on varattu. 
28.9. Fuksiseikkailu 
1.10 Fuksikupla, kerhojen esittäytyminen 
12.10. BD-pelit 
30.10. Halloweenbileet, jotka voisivat olla mahdollisesti sitsit tai jokin lyhyt versio 
niistä. 
16.-18.11. Karkkila 
 
Keskustelitiin, että syksylle voitaisiin järjestää esimerkiksi ulkopelipäivä, jossa 
Huispausjoukkue voisi esittäytyä. 
Jenni Jääskeläinen sanoi, että syksyllä voitaisiin järjestää myös alumnitapahtuma. 
 
 

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Sovitaan, että mennään Töölöön melomaan 27.5. klo 16-18. Melonta maksaa 180 euroa, josta 
MYY ry maksaa puolet. Jenni Jääskeläinen sanoi varaavansa. 
 
Heidi Lehtiniemi sanoi, että Vuorovaikeutus ry oli ottanut yhteyttä ja kysynyt, mitä yrityksiä 
haluttaisiin Viikki Areenaan syksyllä. Sara ehdotti, että joku yritys, joka tekee paljon 
ympäristövaikutusten arviointeja. Ehdotettuja yrityksiä olivat muun muassa Pöyry, HSY, Sitra, 
Metrolab. 

 
16. SEURAAVA KOKOUS 

Sovitaan, että pidetään seuraava kokous ennen orientoivaa viikkoa viikolla 34. 
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17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Jenni Jääskeläinen päätti kokouksen klo 18.57.  
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi Helsinki ___/___.2018 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Jenni Jääskeläinen, Puheenjohtaja  Sonja Naalisvaara, Sihteeri 
 
 
 
 
 
 
LIITTEET 
 
LIITE 1  Esityslista 
LIITE 2  Uudet jäsenet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


