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KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja Jenni Jääskeläinen avasi kokouksen ajassa 17.16. 
 

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

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksytään esityslista (liite 1). 
 

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksytään seuraavassa kokouksessa. 

 
5. SAAPUNUT POSTI 

Todetaan, että tiedottaja Kasper Mickos ei ole paikalla, joten mahdollisesta postista ei ole 
tietoa. Jääskeläinen totesi, että Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta -HYY on kutsunut MYY ry:n 
heidän vuosijuhliin. Tessa Kauppinen kertoi, että hallitukselle on tullut kutsu Fall Up-
tapahtumaan, joka on huomenna 2.10. 

 
6. SÄÄNTÖMUUTOS 

Jääskeläinen kertoi, että sääntöjä olisi tarkoitus muuttaa siten, että kohtaa varsinaiset jäsenet  
(5a) muutetaan niin, että MYY ry:n jäseneksi voivat liittyä kaikki ympäristötieteistä 
kiinnostuneet Helsingin Yliopiston opiskelijat. Myös kohtaa 9 muutettaisiin niin, että 
hallitukseen voitaisiin ottaa enemmän jäseniä. Jääskeläinen myös huomauttaa, että 
kunniajäsenten määritelmä on myös epäselvä, jota voitaisiin myös muokata selkeämmäksi. 
 
Sääntömuutosta varten tarvitaan kaksi yhdistyksen kokousta, joissa muutos hyväksytään.  



Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus, joista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) 
vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla sekä sähköpostilistalla, joka koostuu 
yhdistyksen jäsenten ilmoittamista sähköpostiosoitteista. 
 
Jääskeläinen kertoi, että PRH:lla voi haluttaessa ennakkotarkastuttaa valmistellun 
sääntömuutoksen. Tämä on kuitenkin maksullista, mutta saattaa olla järkevää erityisesti siinä 
tilanteessa, jos sääntöjä rukataan uusiksi rankalla kädellä. Ennakkotarkastuksella vältytään 
mahdollisilta korjauspyynnöiltä ja ennakkotarkastettuja sääntöjä yhdistys voi alkaa noudattaa 
sisäisessä toiminnassaan heti, mikäli yhdistyksen kokous on hyväksynyt säännöt 
ennakkotarkastetussa muodossaan. Jääskeläinen sanoi, että tämä ei kuitenkaan ole 
välttämätöntä, mutta halutessamme voimme näin tehdä.  
Todetaan kuitenkin lopuksi, että emme lähetä muokattavia sääntöjä ennakkotarkastukseen.  
 
Sovitaan, että Jääskeläinen valmistelee sääntömuutoksen ja hallitus saa muutokset nähtäville 
ennen yhdistyksen kokousta. Sovitaan, ettei esitettäviä sääntömuutoksia tarvitse erikseen 
hyväksyä hallituksen kokouksessa. Muutosehdotusten on oltava valmiit kokouskutsuun 
mennessä, joka lähetetään 7 vrk ennen kokousta. 
Jääskeläinen esittää, että pidetään ensimmäinen yhdistyksen kokous 23.10.  
Päätetään pitää yhdistyksen kokous sääntömuutosta koskien 23.10.2018. 
 

7. VAALIKOKOUS 
Jääskeläinen sanoi, että vaalikokous pidetään yleensä 16.-18.11. Karkkilan jälkeen. Tavoitteena 
on saada sääntömuutos voimaan vaalikokoukseen mennessä. Jääskeläinen esittää 
vaalikokousta pidettäväksi 22.11. Kannatetaan yksimielisesti.  
Päätetään pitää vaalikokous 22.11. 
 

8. TALOUS 
Taloudenhoitaja Eero Lahtela kertoi, että tilillä on tällä hetkellä noin 9 800e. Pankkimaksuja on 
kertynyt noin 40 euroa. Käteiskassoja ei ole vielä päivitetty. 
Lahtela kertoi, että fuksisitsit ovat tällä hetkellä tappiolla -64 euroa, mutta hän huomauttaa, 
että kaikki eivät ole maksaneet osallistumismakua. Tullaan varmasti plussalle kunhan 
käteismyynnit päivitetään. 
Puolan ekskursion osallistumismaksuja on maksettu vielä tänään. Kaikki ilmoittaneet eivät 
myöskään ole maksaneet rahanvaihdosta 100e. Varsovan majoitus maksettu, noin 1000e. 
 
Jääskeläinen kertoi, että Aktiasta on otettu yhteyttä Saara Pörstille lähetetystä kortista. Kaikki 
pitäisi nyt olla kunnossa. 
Lehtiniemi kertoi, että hänellä on pankkikortti, mutta ei valtuuksia verkkopankkiin. Kun taas 
Lahtelalla verkkopankki, mutta ei pankkikorttia. Heidin piti exqua varten nostaa 
maksurajoitteita suuremmaksi, mutta tämä oli erittäin hankalaa, kun kenelläkään ei ole 
oikeuksia sekä korttiin, että verkkopankkiin. Huolehditaan, että seuraavan vuoden hallitus on 
tietoinen, että tällainen ongelma on mahdollinen, kun myöntävät tilinkäyttöoikeuksia. 
Jääskeläinen pyytää kulukorvausta MYY ry:n retkestä Kilpiään, jonne hän leipoi vegaanisen 
porkkanakakun. Hyväksytään Jääskeläisen 20,59 euron kulukorvaus. 
 
 
 



 
9. UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN 

Lahtela totesi, että meillä 5 uutta jäsentä, jotka ovat täyttäneet e-lomakkeen ja maksut (liite 
2). Hyväksytään heidät jäseniksi. Lahtela huomautti, että 2 täyttänyt lomakkeen, mutta ei ole 
maksanut jäsenmaksua. Lahtela sanoi laittavansa heille viestiä. 

 
10. TIEDOTUSASIAT 

Todetaan, että tiedottaja Kasper Mickos ei ole paikalla. Kaikista tulevista tapahtumista pitäisi 
tiedottaa ennen ekskua, kuten Grundi-bileistä, Ripan keikasta ja MYY-MaO-sitseistä. Kauppinen 
kertoi aloittaneensa jo MYY-MaO-sitsien tapahtuman teon. 
Todetaan myös, että MYY ry:n Instagram-tiliä tulisi aktivoida. Päätetään laittaa exqulta paljon 
kuvia. 
Lehtiniemi totesi, että MYY ry:llä on LinkedInissä ryhmä, jota hallinoivat Veera Lyytikäinen ja 
Miiro Jääskeläinen.  
 

11. OPINTOASIAT 
Opiskelijaedustajahaut 
Opintovastaava Sara Simola kertoi, että haku johtoryhmien opiskelijaedustajiksi on vähän 
surullista katsottavaa. Tällä hetkellä Ympäristötieteiden kandiohjelman johtoryhmään on 
hakenut vain yksi henkilö, kun taas ECGS:ään ei ole tullut yhtään hakemusta. Päätetään 
mainostaa lisää. 
Simola kertoi olleensa tänään Y-kandin johtoryhmän kokouksessa. Johtoryhmä päätti käyttää 
10 000 euroa virkistysreissuun, joka olisi suunnattu opettajille ja opiskelijoille. Tarkoituksena 
on ryhmäyttää ja tutustuttaa opiskelijoita ja opettajia. Halutaan kohdistaa kyseinen raha 
tiedekuntien yhteistyöhön, koska raha on myös saatu siitä. Simola kertoi, että tämä 
virkistysreissu olisi mitoitettu niin, että opettajille olisi 40 ja opiskelijoille 20 paikkaa. 
Keskustellaan, että 20 paikkaa opiskelijoille on aika pieni määrä siihen nähden, että rahaa on 
käytettävissä 10 000 euroa. Toivottaisiin opiskelijoille ehdottomasti enemmän paikkoja. 
Kauppinen totesi, että jos halutaan lisätä yhteistyötä ja ryhmähenkeä, niin on hassua, että 
opiskelijoiden määrä rajataan niin pieneksi. Pohditaan myös, että olisi hyvä, jos paikan päälle 
pääsisi julkisilla, millä varmistettaisiin, että opiskelijat pääsisivät paikalle. Tapahtumasta tulisi 
myös mainostaa pian. Simola sanoi, lähettävänsä Jaanika Blomster viestiä, jossa hän kertoo 
opiskelijoiden näkökulman.  
 

12. FUKSI- JA TUUTORASIAT 
Naalisvaara kertoi, että Sulapac:lta on saatu 400 euron sponsorointi. Tällä hetkellä meillä ei ole 
muita sponsoreita. Naalisvaara totesi, että fukseja pitäisi saada aktivoitua ja mahdollisesti 
pidentää hieman määräaikaa. Keskusteltiin, että hallitus voi myös alkaa hankkimaan 
sponsoreita, jolloin osa sponsorointisummasta tulisi MYY ry:lle. Naalisvaara sanoi tekevänsä 
tilauslomakkeen fukseille exqun jälkeen. 
Naalisvaara kysyi, tuleeko selkään sama kuvio kuin ennenkin vai MYY ry:n uusi logo. Vai 
tuleeko logo jalkaan? Päätetään keskustella tästä myöhemmin. 
 
Kysyttiin, että koska tutoreiden raportin palautuskansio ei ole avautunut, saavatko tutorit 
kuitenkin palkkan ilman sitä? 
Tutorvastaava Veera Aalto sanoi laittavansa viestiä Biosfäärin tutorvastaavalle, että pystyykö 
asialle tehdä jotain, kun tiedekunnan tuutoritoiminta ei toimi. 



 
13. KERHOTOIMINTA 

Aalto totesi, että huispausjoukkue on aika lailla ainut kerho, joka on ollut aktiivinen. Hän on 
laittanut viestiä kerhoille ja kannustanut käyttämään heidän budjettiaan, mutta ei ole saanut 
vastausta. Todetaan, että myös kerhoja pitäisi mainostaa ennen vaalikokouksia. Syksyksi olisi 
myös hyvä järjestää toimintaa, jotta seuraavat kerhonvetäjät olisi helpompi rekrytoida. 
 
Aletaan ideoida kerhotoimintaa. Ehdotetaan syysretkeä Sipoonkorpeen, Luukkiin tai 
Nuuksioon. Aku Haapanen on kuitenkin järjestämässä fuksien ja tutoreiden luontoretkeä. 
Ehdotetaan myös elokuvailtaa. Meillä on käyttövaraa, joten voidaan vuokrata jokin elokuva 
esim. Vimeosta. Päätetään pitää elokuvailta 25.10. 
Myös teatteri ekskursiota ehdotettiin. Mietittiin myös, tullaankohan reggaeton -exqua 
järjestämään. Aalto sanoi kysyvänsä Saara Pörstiltä. 
Kaiken kaikkiaan pyritään aktivoida kerhotoimintaa, jotta saataisiin ensi vuonna lisää aktiivisia 
tekijöitä! 
 

14. MENNEET TAPAHTUMAT 
Linturetkelle osallistui 7 henkilöä. 
Huispaustreeneissä oli 9 osallistujaa. 
Fuksisitseihin osallistui 72 henkilöä. 
Kilpiän tilan vierailulla oli mukana 28 osallistujaa. 
Lahtela totesi, että huispaustreenejä voitaisiin mainostaa enemmän. 
Sundholm kertoi, että fuksisitseiltä on tullut hyvää palautetta. Palautteeseen vastasi 8 
henkilöä, joista 6 oli antanut arvosanaksi 5 ja 2 oli antanut 4. Hyvää palautetta tuli erittäin 
hyvästä ruuasta, hyvästä fiiliksestä ja sujuvasta toiminnasta. Kritiikkiä tuli juomien vähyydestä 
ja omien astioiden tuonnista. Mietittiin kuitenkin, että ensi sitseillä voisi painottaa paremmin, 
miksi MYY ry:n sitseillä tuodaan omat astiat. 
Jääskeläinen kertoi, että Kilpiän tilan vierailu onnistui hyvin. Pekka Kauppi oli kertonut tarinoita 
ja siitä, että kuinka saatiin tämä stipendi. Ohjelmassa oli mm. kahvittelua heinäpaaluilla ja 
esittelykierros tilalla. Paikalla ollut myös 4 fuksia. Jääskeläinen totesi, että 
esittäytymiskierroksen olisi voinut tehdä alkuun, mutta muuten hän oli ainakin saanut hyvää 
suullista palautetta. 
 

15. TULEVAT TAPAHTUMAT 
15.1. PUXQU 2.-9.10. 

Lehtiniemi totesi, että lähtö on huomenna aamulla klo 6. Hän kertoi, että tänään on 
käynyt ilmi, että toinen exqu-vastaavista joutuu lähtemään jo sunnuntaina. Tästä 
syystä Heidi luultavasti vähän tuuraa häntä. Hallituksesta exqulle lähtevät Lehtiniemi, 
Jääskeläinen, Mickos ja Naalisvaara. 
 

15.2. GRUNDIBILEET 18.10. 
Lehtiniemi kertoi, että lipun hinta on 3e, johon sisältyy haalarimerkki. Lipunmyynti 
päivät on sovittu ja nakitettu. Lipunmyynti alkaa 8.10. Tapahtuman kokouksessa 
päätettiin, että tänään tai huomenna julkaistaan arvonta, jonka voittaja saa ilmaiset 
liput. Haalarimerkit saapuvat keskiviikkona. Lehtiniemi esitti, että tuotoista menisi 20 
prosenttia Vuorovaikeutukselle ja 80 prosenttia MYY ry:lle. Hyväksytään esitys.  
 



Aloitetaan kokoustauko klo 18.42. Jatketaan kokousta ajassa 18.47. 
 

15.3. KARKKILA 16.-18.11. 
Todetaan, että tapahtumaa ei ole vielä julkaistu, mutta Karkkila-tiimi tulisi koota 
mahdollisimman pian sekä aloittaa tapahtuman mainostaminen.  
Päätetään pitää Karkkila-kokous exqun jälkeen. 
 

15.4. MUUT TAPAHTUMAT 
BD-pelit ovat 12.10. Sundholm kertoi, että hän ei pääse itse pitämään rastia, mutta 
paikalla on muita myyläisiä pitämässä sitä. 
 
Fuksikuplan ajankohdasta keskustellaan. Päätetään pitää Fuksikupla 7.11. 
Jääskeläinen kysyy tilaksi Viikin Think Companyä. Aalto lupasi informoida kerhoja. 
 
26.10 on Ripa Willamo & Valtaisa luonnontalouskoneisto @Korjaamo keikka sekä Kv-
sitsit. Pyydetään Mickosia jakamaan tapahtuma Facebookissa. 
 
MYY-MAO-sitsit ovat 30.10. Kauppinen kertoi, että MaO ehdotti teemaksi ARI-teema 
(maalARI, sankARI jne.) Jääskeläinen kysyi pöytäliinoista. Kauppinen totesi, että he 
unohtivat mittaa pöydät. Hän sanoi laittavansa Symbioosille viestiä, jotta saisivat 
mitat pöytäliinojen tilausta varten. 
 

16. ILMOITUSASIAT 
Todetaan, että Jääskeläinen, Lehtiniemi, Mickos ja Naalisvaara ovat Puolan ekskulla 2.-9.10. 
Kauppinen kertoi, että hän on kysellyt Karkkilan vuokraa ja totesi, että maksu on sama 780e 
niin kuin viime vuonnakin. Todetaan, että Agronomiliitto on kysellyt stipendin jaosta. 
Lehtiniemi kertoi vastanneensa heille.  
 

17. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Lahtelalta on kysytty, voiko viime vuoden fuksimerkkejä antaa Ympäristöasiantuntija -kurssin 
turnajaisten palkinnoksi. Päätetään antaa heille yksi haalarimerkki palkinnoksi. 
Keskusteltiin tämän vuoden fuksimerkistä. Jääskeläinen kysyi, voitaisiinko Grundi-bileiden 
logon suunnittelijaa Nelli Honkelaa pyytää muokkaamaan MYY ry:n logo haalarimerkkiin 
sopivaksi. Lehtiniemi lupasi olla Honkelaan yhteydessä.  
Lahtela esittää hallituksen virkistäytymisiltaa, sillä syksy on ollut aika rankka. Saunailtojen 
budjettia ei ole käytetty ollenkaan, joten sitä voitaisiin hyödyntää tähän. Hyväksytään esitys.  
 
Sundholm sanoi, että viime keväänä Bailataan.fi oli ottanut yhteyttä ehdottaen yhteistyötä. 
Todetaan kuitenkin, että MYY ry:llä ei ole tarvetta tämän kaltaiselle yhteistyölle. 
Jääskeläinen kertoi, että HYY:n järjestötiedotteessa on maininta, että jäsenyhdistyksillä olisi 
mahdollista saada Mobilepay ilmaiseksi käyttöön loppu vuodeksi. 
 

18. SEURAAVA KOKOUS 
Sovitaan, että seuraava hallituksen kokous on 15.10 ja Karkkila-kokous on 25.10.  

 
19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Päätetään kokous ajassa 19.15. 



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