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KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja Jenni Jääskeläinen avasi kokouksen klo 10.09. 
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Todetaan hallitus laillisesti koollekutsutuksi 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 kertoi, että MYY ry on saanut kutsun Sampsa ry:n vuosijuhlille 
(liite 2). Todetaan, että kukaan ei pääse valitettavasti paikalle.  
 

5.2. MUUT ILMOITUSASIAT 
Todetaan, että 31.8. pidettiin hallituksen palaveri ennen fuksiaisten etkoja. Paikalla oli Eero 
Lahtela, Veera Aalto, Kasper Mickos, Sara Simola, Jenni Jääskeläinen ja Heidi Lehtiniemi. 
Palaverissa oli keskusteltu siitä, että MYY ry tarvitsisi lisää rahaa ja ideoitiin tulevia bileitä. 
Keskusteltiin valitettavasti tapahtuneista päällekkäisyyksistä Biosfäärin tapahtuman kanssa.  
 
Todetaan, että hallitus kävi myös lounaalla 13.9. Paikalla olivat hallituksesta kaikki muut 
paitsi Eero Lahtela ja Veera Aalto. Keskusteltiin mm. fuksiaisista, fuksisitseistä, C-grundi 
bileistä sekä seuraavasta kokouksesta.  



 
Jenni Jääskeläinen kertoi, että Saara Pörsti oli saanut Aktialta MYY ry:n pankkikortin jostain 
syystä. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta vaihtaa pankkia, sillä tällaisten sekaannusten 
lisäksi myös pankkimaksut ovat nousseet.  
 

6. TALOUS 
Jenni Jääskeläinen totesi, että Kilpiän tilavierailua varten on hyväksytty Taxiladyn tarjous 400e 
linja-automatkasta. 
 
Taloudenhoitaja Eero Lahtela kertoi, että MYY ry:n tilillä on tällä hetkellä noin 10 000 euroa. 
Lahtela totesi, että 35 henkilöä 37 henkilöstä on maksanut exqu-maksun. Hän on laittanut 
maksumuistutuksen näille kahdelle henkilölle. Lahtela lupasi soittaa Aktiaan ja kysyä Saara 
Pörstille lähetetystä maksukortista sekä antaa palautetta. 
Jääskeläinen kysyi, kuinka paljon rahaa on kertynyt haalarimerkeistä.  Lahtela totesi, että reilu 
900 euroa. Todetaan, että fuksiaisten 400 euron budjetti on alitettu. Kuluja fuksiaisista tuli alle 
100 euroa. Sara Simola kysyi, onko kerhot käyttäneet budjettiaan. Jäsenvastaava Veera Aalto 
totesi, että ei. Lahtela huomautti, että MyyRyhmyt tarvitsisivat lisää rahaa. Keskusteltiin 
mahdollisuudesta lisätä budjettia Huispaus-joukkueelle. Todetaan, että MyyRyhmyt ovat tällä 
hetkellä MYY ry:n vilkkainten toimiva kerho. Simola kysyi, kuinka paljon MyyRyhmyt arviolta 
tarvitsevat. Lahtela ehdotti, että 50 euroa uusia luutia ja palloja varten.  
Päätetään myöntää MyyRyhmyille 50e, koska muut kerhot eivät ole niitä käyttäneet. 
Jääskeläinen totesi aikovansa järjestävää kulttuuri-exqun, jotta saadaan budjettia käytettyä.  
Jääskeläinen ehdotti, että MYY ry:n sähköpostilistalle lähetettäisiin info MYY ry:n kerhoista, 
sekä kannustettaisiin jäseniä järjestämään exquja. Aalto sanoi tekevänsä tällaisen infon. 
 

7. UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN 
Eero Lahtela totesi, että MYY ry:lle on rekisteröitynyt 44 uutta jäsentä, joista kaikki ovat 
maksaneet jäsenmaksun ja täyttäneet e-lomakkeen. 
Päätös: Hyväksytään 44 uutta jäsentä (liite 3). 
Lahtela totesi, että tämän lisäksi kaksi henkilöä ovat täyttäneet e-lomakkeen, mutta eivät ole 
maksaneet jäsenmaksua. 
 

8. TIEDOTUSASIAT 
Tiedottaja Kasper Mickos totesi, että tiedotus on hoidettu ja kaikista tapahtumista on 
tiedotettu jäseniä. Jääskeläinen pyysi Mickosia välittämään MYY ry:n hallituksen listalle tulevia 
sähköposteja MYY ry:n jäsenistön sähköpostilistalle. Mickos lupasi jakaa BD-pelien tapahtuma 
myös fuksiryhmään. 
Todetaan myös, että Leväperäinen on julkaistu. 
Jääskeläinen kyseli nettisivuista. Sinne on päivitetty logo ja tietosuojaseloste.  
Yhdenvertaisuus strategia on jaettu ennen fuksiaisia. Jääskeläinen totesi, että sitä voisi 
päivittää. Hän sanoi laittavansa yhdenvertaisuusvastaava Marikalle viestiä. 
Jääskeläinen pyysi Mickosia jakamaan myös Kilpiän tilan vierailun MYY:n listoilla. 
Todetaan, että Ripa on myös tiedottanut omasta 60v-juhlakeikastaan. 
Veera Aalto lupasi tiedottaa myyn sähköpostilistalla kerhoista ja kerhoille, että budjettia on 
jäljellä. 
 
 



 
9. OPINTOASIAT 

Opintovastaava Sara Simola kertoi, että johtoryhmien opiskelijajäsenten haku on alkanut ja 
siitä on tiedotettu MYY ry:n jäsenille. Simola kertoi, että ECGS- maisterin johtoryhmään on 
mahdollisesti neljä hakijaa ja Y-kandin johtoryhmään taas mahdollisesti kaksi hakijaa. 
Pohdittiin, olisikohan jostain mahdollista saada tarkempia väliaikatietoja hakutilanteesta. 
Simola totesi, että Ympäristötieteiden opintoasiat facebook-ryhmään on tullut jonkin verran 
uusia jäseniä ja toteaa, että sitä voitaisiin mainostaa vielä lisää. 
 

10. MENNEET TAPAHTUMAT 
26.8. Tutorien tapaamiseen osallistui 13 tutoria. 
28.8. Eläinnimi-illassa oli paikalla 60 henkilöä. 
29.8. Fuksipiknikillä oli noin 30 osallistujaa. 
30.8. Suvin kertsillä oli etkoilemassa 40 henkilöä. 
31.8. Ulrikalla etkoili 50 henkilöä. 
4.9. Huispaustreeneihin osallistui 9 henkilöä. 
5.9. Ulkopelejä oli pelaamassa 20 henkilöä. 
10.9. Huispaustreeneissä oli 11 henkilöä. 
12.9. Haalari-infoon osallistui noin 40 fuksia. 
13.9. Kiipeilykerhoon osallistui 8 henkilöä. 
14.9. MYY ry:n fuksiaisiin osallistui 85 henkilöä. 
15.9. Huispaustreeneissä oli 13 henkilöä. 
 
Keskusteltiin orientoivasta viikosta. Tapahtumissa on ollut aika paljon osallistujia ja ilmeisesti 
ne on olleet myös onnistuneita. Ehdotettiin fukseille kyselyä orientoivasta viikosta. Tessa 
Kauppinen sanoi tekevänsä ja jakavansa sen tutoreille. 
Saga Sundholm ja Heidi Lehtiniemi kertoivat olleensa Avajaiskarnevaaleissa. Paikalla oli paljon 
kiinnostuneita ja merkkejä myytiin paljon. Kauppinen kertoi, että Avajaiskarnevaaleista on 
pyydetty palautetta ja sanoi lähettävänsä siitä linkin Sundholmille.  
Ulkopeleissä oli 5.9. osallistujia 20 eli oli ihan onnistunut. Kasper Mickos kertoi, että sää oli 
lämmin ja paikalla oli ollut myös paljon fukseja! Suuret kiitokset Tuukka Levälle, Nea 
Tuomelalle ja Saila Talliselle tapahtuman järjestämisestä! 
Mickos kertoi olleensa MMYL:n fuksiaisissa pitämässä rastia, jossa pelattiin biisi-aliasta. 
Lehtiniemi totesi, että meidän fuksit olivat saaneet Vuorovaikeutus- VV:n rastilta hyvää 
palautetta hyvästä meiningistä! 
Agronomiliiton fuksi-ilta meni Lahtelan ja Lehtiniemen mukaan hyvin. Simola kertoi, että 
Lahtela ja fuksit ovat päässeet kuvaan Agronomiliiton facebook-sivuille. Ilta meni hyvin, mutta 
sitä olisi voitu kohdentaa taas enemmän Ympäristötieteille, jolloin fuksit liittyisivät ehkä 
innokkaammin jäseniksi.  
Sonja Naalisvaara kertoi pitäneensä fukseille Haalari-infon, jossa oli paljon porukkaa. Simola 
sanoi, että kannattaa soitella Lahteen Natura ry:n vanhoille sponsoreille! Naalisvaara sanoi 
ottavansa niistä selvää.  
Jääskeläinen totesi, että Viivi Lindholm on pitänyt kiipeilykerhoa. 
Kauppinen kertoi, että fuksiaisissa oli paikalla noin 85 osallistujaa, joista 9 on antanut 
palautetta. Hyvää palautetta oli tullut yleisesti hyvästä fiiliksestä ja siitä, että 
yhdenvertaisuudesta pidetty huolta! Rastit saivat kehuja ja osallistujat ovat kuulemma 
päässeet tutustumaan hyvin uusiin ihmisiin. Rasteilla oli kuulemma ollut paljon 



yksilösuorituksia ja oltaisiin toivottu, että olisi ollut enemmän yhdessä tekemistä. Palautetta 
myös annettiin siitä, että rastit olivat liian kaukana toisistaan, ja että niitä oli liikaa. Tässä 
kuitenkin tehtiin jo parannusta viime vuodesta, kun rastit olivat vielä kauempana toisistaan. 
Yleisesti saatiin kuitenkin hyvää palautetta. 
Todetaan, että Akateemisen huispauksen maailmanmestaruuskilpailu Otaniemessäon 
valitettavasti peruttu. 
 

11. TULEVAT TAPAHTUMAT 
19.9. Linturetki by Ripa 
PM-kisat valtaavat Viikin viikolla 38. 
25.9. on Fuksisitsit. Sundholm totesi, että tapahtuman tiimi on aika hyvin kasassa! 
28.9. Osa tutoreista on menossa fuksien kanssa Fuksiseikkailuun. 
29.9. on Kilpiän tilan vierailu, johon on ilmoittautunut 10 henkilöä. Jääskeläinen aikoo 
mainostaa tapahtumaa Myyn alumniryhmään ja pyysi myös tutoreita mainostamaan 
tapahtumaa fukseille. 
Jääskeläinen kyseli, milloin fuksikupla järjestettäisiin. Ehdotettiin, että järjestetään exqun 
jälkeen, jolloin olisi lähellä vaalikokousta. Päätetään pitää se 15.10. 
BD-pelit ovat 12.10, jonne Sundholm hoitaa MYY ry:n rastin. 
18.10 on Grundi-bileet. Todetaan, että yhteistyöstä Vuorovaikeutus ry - VV:n kanssa tulee 
sopia tarkemmin. Lehtiniemi kertoi, että jatkoaika on saatu! Lahtela ottaa Lehtiniemen kanssa 
vastuun bileistä.  
Todetaan, että 30.10. on Alina-varaus. Jääskeläinen ehdotti, jotain alkoholitonta tapahtumaa, 
mahdollisesti jonkinlaista leffailtaa. Todetaan, että on MYY ry:n vuoro järjestää MaO:n kanssa 
yhteissitsit. Keskustellaan, että olisi järkevää pitää nämä Alinassa. Tapahtumavastaavat 
lupasivat laittaa MaO:lle viestiä ja ehdottaa tätä. 
Jääskeläinen totesi, että alumnit järjestävät pikkujoulut 9.11. 
Vasara ry oli ehdottanut yhteisiä sitsejä 11.11. Todettiin, että päivämäärä on hankala, sillä 
tuolloin on isänpäivä, joten tuskin saadaan tarpeeksi porukkaa kerättyä. 
 

12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Jääskeläinen kyseli, mitä vastataan Heidi’s beer bar:lle. Lehtiniemi ehdotti MYY-MaO-sitsien 
jatkopaikaksi. Sundholm ja Kauppinen sanoivat menevänsä käymään. 
Lehtiniemi kertoi, että on olemassa ECGS-verkosto, jonka ideana on järjestää vapaa-ajan 
puuhaa ja toimintaa ja he ovat ottaneet häneen yhteyttä. Simola kysyi, että ovatko tietoisia 
siitä, että voisivat liittyä MYY ry: hyn. Lehtiniemi ehdotti, että voitaisiin kutsua Milka Keinänen 
kertomaan asiasta. Jääskeläinen kertoi, että voitaisiin järjestää ECGS-toimikunta MYY ry:n 
alaisuuteen. Keskustellaan siitä, että jos MYY ry on antamassa heille tiloja ja rahaa käyttöön, 
tulisi heidän myös olla MYYn alaisia. Jääskeläinen totesi, että pidetään erikseen palaveri ECGS-
asioista. 
 

13. SEURAAVA KOKOUS 
Päätetään pitää seuraava kokous 1.10. klo 17.00 Ympäristötalolla. 
 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Päätetään kokous ajassa 11.54. 
 
 



 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi Helsinki __/__.2018 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Jenni Jääskeläinen, puheenjohtaja  Sonja Naalisvaara, sihteeri 
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