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Kokouspöytäkirja 
 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja Jenni Jääskeläinen avasi kokouksen ajassa 17.12. 
 

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 edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

5. ILMOITUSASIAT 
5.1. SAAPUNUT POSTI 

Tiedottaja Kasper Mickos kertoi, että Aktialta on tullut tietojenpäivitys pyyntö. Jenni 
Jääskeläinen laittaa heille sähköpostia asiaan liittyen. Mickos myös kertoi, että 
Agronomiliiton jäsenlehti on saapunut. 
 

5.2. MUUT ILMOITUSASIAT 
Saga Sundholm kertoi, että Heidi’s beer bar on ottanut yhteyttä, että haluaisivat tehdä 
yhteistyötä. Pyysivät hallituksen käymään ja tutustumaan tiloihin. Sovitaan, että 
keskustellaan asiasta orientoivan jälkeen. 
Jenni Jääskeläinen kertoi, että Agronomiliiton järjestöyhteistyöhenkilö on vaihtunut ja 
virassa toimii nykyään Sini Kokkola. 
Todetaan, että Ympäristötieteiden osasto on muuttanut Ympäristötalosta Bio3:seen. 
Todetaan myös, että hallitus käynyt virkistäytymässä kahdesti kesän aikana. Hallitus kävi 
melomassa 27.5. sekä 7.8. Molemmilla kerroilla paikalla oli 8 hallituslaista. 
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6. TALOUS 
Taloudenhoitaja Eero Lahtela totesi, että exqusta on tullut paljon maksuja. MYY ry:n tilillä on 
tällä hetkellä noin 780e ja käteiskassa 670e. Vappukuluja on tullut lisää 16,69 euroa ja 
Roskakala -sitseistä 100,09e. Lahtela kertoi, että hän on lähettänyt päivitetyn version 
talousarviosta (liite 2). Lahtela huomautti, että pankkipalveluista on kertynyt jo lähes 
suunnitellun budjetin verran. Hän huomautti myös, että Flow:sta ei ole tullut vielä maksuja.  
Jenni Jääskeläinen totesi, että tapahtumien osalta ollaan plussalla jopa 500e, siitäkin 
huolimatta, että Lammi pako -tapahtumasta kertyi tappiota. Kerhot sen sijaan eivät ole 
käyttäneet budjettiaan. Veera Aalto lupasi laittaa heille viestiä asiasta. 
Jääskeläinen totesi, että kaiken kaikkiaan hyvältä näyttää. 
Todettiin, että MYY ry:lle myönnetty stipendi on tullut kesäkuussa. Jääskeläinen huomautti, 
että exqun eräpäivä tulee päättää. Ehdotetaan eräpäiväksi 4.9., jolloin kaikki ovat saaneet 
opintotuet. Ehdotus saa kannatusta. Päätetään, että exqun maksun eräpäivä on 4.9. 
 

7. UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN 
Eero Lahtela totesi, että MYY ry:lle on rekisteröitynyt kaksi uutta jäsentä, joista molemmat 
ovat maksaneet jäsenmaksun ja täyttäneet e-lomakkeen. 
Päätös: Hyväksytään kaksi uutta jäsentä (liite 3). 
Jenni Jääskeläinen kertoi, että hän ja Lahtela päivittävät tänään nettisivujen e-lomakkeen. 
 

8. TIEDOTUSASIAT 
Tiedottaja Kasper Mickos kertoi, että tiedottaminen painottuu nyt fukseille. Orientoivasta 
viikosta on tehty facebook-tapahtuma ja fukseille tehty oma facebook-ryhmä. 
Heidi Lehtiniemi kertoi, että Levis ei ehdi orientoivalle viikolle, sillä päätoimittajalla on ollut 
kiireitä exqun parissa. Lehtiniemi mainitsi, että apu olisi tarpeen. Jenni Jääskeläinen kertoi, että 
hänellä on koneellaan taitto-ohjelma, joten hän voi mahdollisesti auttaa taiton kanssa.  
 
Sara Simola saapui klo 17.32. 
 
Mickos kertoi, että nettisivujen päivitys on työn alla. Jääskeläinen huomautti, että uudelle 
opiskelijalle -sivulla on vääriä linkkejä. Mickos sanoi korjaavansa. Jääskeläinen pyysi, että 
Uudelle opiskelijalle -sivulle tulisi alasivu, missä olisi listattuna tulevat tapahtumat. Kasper 
Mickos ja Veera Aalto hoitavat. 
Sara Simola totesi, että hän ei ole ehtinyt päivittää Toopea. Hän pohti, että sellaisenaan 
julkaistaessa antaa ehkä väärää informaatiota fukseille. Sovittiin, että Simola lähettää Toopen 
hallituksen sähköpostiin ja Lehtiniemi tekee siitä jaetun Word-tiedoston, jota voidaan päivittää 
yhdessä. 
Todettiin, että Myyläiset oppiaineet -sivuilla on vanhentunutta tietoa. Simola lupasi kirjoittaa 
tällä viikolla uudet tekstit ja lähettää ne Mickokselle. Sonja Naalisvaara mainitsi, että Slackistä 
löytyy haalareista kirjoitettu info, jonka voi myös laittaa nettisivuille. Jääskeläinen kertoi, että 
hänellä on syksyn tapahtumista kirjoitettu word-tiedosto, jonka Mickos voi laittaa nettisivuille. 
 

9. OPINTOASIAT 
Opintovastaava Sara Simola kertoi, että tiedekuntien yhteisille koulutusohjelmille on 
myönnetty rahaa. Ympäristötieteiden kandiohjelmalle on myönnetty 10 000e. Jaanika 
Blomster laittanut Simolalle viestiä ja kysellyt opiskelijoilta ehdotuksia rahan käyttöä varten, 
sillä sille ei ole mitään suoraa käyttötarkoitusta. Palkkio toivottiin kuitenkin käytettävän 
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tiedekuntien yhteistyöhön sen luoteen vuoksi. Jenni Jääskeläinen ehdotti, että asiasta 
tehtäisiin kysely. Simola totesi, että päätös tulee tehdä kahden viikon sisällä, joten voi olla 
turhan nopea aikataulu kysellä opiskelijoilta. Jääskeläinen ehdotti, että Simola postaa 
ympäristötieteiden fb-ryhmään asiasta ja kysyy siellä opiskelijoiden mielipidettä. Simola sanoi 
tekevänsä näin. 
 

10. MENNEET TAPAHTUMAT 
15.5. MYY:n linturetkelle osallistui 14 henkilöä. 
20.5. MYY:n jammailuiltaan osallistui 7 henkilöä. 
27.5. 8 Hallituslaista kävi virkistäytymässä melonnan parissa. 
9.6. Roskakalasitseihin osallistui 27 henkilöä. 
7.8. Hallituksen virkistäytymisessä oli mukana 8 hallituslaista. 
10.-12.8. Flow-festivaaleilla talkoili 33 osallistujaa. 
 
Jenni Jääskeläinen totesi, että roskakalasitsit onnistuivat hyvin, vaikka olivatkin työläät 
järjestää. Heidi Lehtiniemi hehkutti, että ruoka oli älyttömän hyvää!  
Huispausjoukkueen kapteeni Eero Lahtela totesi, että myyläisiä kävi Firenzessä osallistumassa 
huispauksen MM-kisoihin. Myyläisiä lähtee myös syksyllä Tanskaan huispauksen Nordic 
Cuppiin.  
Jääskeläinen totesi, että myös Flow:n talkootyö onnistui hyvin ja kaikki olivat paikalla 
tekemässä hommia. Lehtiniemi kertoi laittaneensa osallistujille viestiä mahdollisuudesta laittaa 
palautetta. Lehtiniemi sanoi tekevänsä tästä testamentin ja totesi, että tämä oli hyvä 
varainhankintakeino loppujen lopuksi.  
 
Toimintavastaava Tessa Kauppinen kertoi, että kevään tapahtumista oli tullut kuusi palautetta. 
Tapahtumista oli palautteiden mukaan tiedotettu hyvin. Niissä todettiin, että Kaskessa oli ollut 
paljon tapahtumia, minne on hankala kulkea. Tästä syystä toivottiin enemmän tapahtumia 
muualle kuin Viikkiin. Tapahtumia myös toivottiin kesälle enemmän. Yhdessä palautteessa 
mainittiin, että joihinkin MYY:n tapahtumiin on kynnys mennä, jos ei ole esimerkiksi vegaani. 
Lehtiniemi ehdotti, että kirjoitettaisiin jonkin julkaisu MYY:n arvoista, jossa todettaisiin, että 
kaikkien ei tarvitse olla esimerkiksi vegaaneja vaan kaikenlaiset ihmiset ovat tervetulleita. 
Jääskeläinen ehdotti, että kootaan hallituksen rikoslista. Tällä tavalla kertoisimme, että kukaan 
ei ole täydellinen vaan tärkeintä on vain yrittää tehdä parhaansa ympäristön puolesta. 
Lehtiniemi tekee aiheesta tiedoston, joka julkaistaan seuraavassa Leviksessä. Kaikkien tulee 
kirjoittaa rikoksensa sinne perjantaihin mennessä.  
Jääskeläinen mietti, että pitäisikö pienissä tapahtumissa lisätä tutustumisleikkejä. Hän antoi 
hallituslaisille tehtäväksi, että jokaisessa tapahtumassa hallituslainen tutustuu yhteen uuteen 
tyyppiin. 
 

11. FUKSI- JA TUUTORASIAT 
Jäsen- ja fuksivastaava Veera Aalto kertoi, että fuksien yhteistiedot ovat tutorien selvillä ja 
tutorryhmät on jaettu. Lähes kaikille fukseille on laitettu viestiä. Aalto kertoi, lisänneensä MYY 
ry:n kalenteriin suurimman osan tapahtumista. Tutorit tapaavat sunnuntaina Kaskessa ja 
suunnittelevat orientoivaa viikkoa.  
 
Jenni Jääskeläinen totesi, että MMYL on julkaissut fuksilehden.  
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Puheenjohtaja ja tutorit ovat menossa 25.8. Preorientoivaan. Jääskeläinen kysyi, onko 
Preorientoivasta infottu vanhoja opiskelijoita. Mickos vastasi, että tapahtuma on jaettu MYY 
ry:n fb-sivuille.  
 
Kokoustauko alkoi ajassa 18.23 ja loppui klo 18.33. 
 
Sonja Naalisvaara kertoi saaneensa kaksi tarjousta uusien opiskelijoiden haalareista. 
Opiskelijahaalarit.fi tarjosivat haalareita hinnalla 38e kappale, johon kuuluu kaikki lisäosat. 
Toinen tarjous saatiin yritykseltä Silkkipaino Tam-Folio, joka tarjosi pohjahaalarit hinnalla 
35,90e. Tähän päälle tulisi mm. maksut resoreista ja vetoketjuista, jolloin hinta nousisi yli tuon 
38 euroa. Päätetään tilata haalarit Opiskelijahaalarit.fi -yritykseltä. 
Kyseiseltä yritykseltä saataisiin sovitushaalarit 10.9. Päätetään pitää fukseille haalari-info 
12.9, jolloin he pystyvät myös sovittaa haalarit samalla. Naalisvaara sanoi tilaavansa 
sovitushaalarit kyseiselle päivälle ja lupasi laittaa Excel-tiedoston vanhoista sponsorointi 
yrityksistä Slackiin.  
 

12. TULEVAT TAPAHTUMAT 
12.1. ORIENTOIVA VIIKKO 

Tutorit tapaavat sunnuntaina 26.8. 
Orientoiva viikko alkaa 27.8.  
Tiistaina on Eläinnimi-ilta. Klusteri varattu on klo 16 valmistelua varten. Tapahtuma 
alkaa klo 18. 
Infotori on 29.8., jonne Simola on menossa. Illalla on Fuksipiknik ja Fuksikaski.  
Torstaina 30.8. on Suvin kertsillä etkot. Tila on varattu klo 17 eteenpäin ja paikan 
päällä on juomamyynti. Jatkoina toimii MMYL:n fuksibileet Viikin Monitoimitalolla. 
Alueella on anniskelualue.  
Perjantaina on etkot Ulrikalla klo 17 eteenpäin ja illalla on Biosfäärin jatkot Stadin 
tähdessä. 
 

12.2. PUOLAN EKSKURSIO 
Jääskeläinen kysyi, onko exqun kiintiöistä tiedotettu. Lehtiniemi sanoi lisäävänsä 
kiintiöt exqun fb-tapahtumaan ja e-lomakkeeseen. Lehtiniemi totesi, että hommat 
alkavat olla kasassa. Perjantaina aukeaa exqun yleinen ilmoittautuminen ja fuksin 
ilmoittautuminen aukeaa perjantaina 30.8. 
 
Veera Aalto poistui klo 19.08. 

 
12.3. MUUT TULEVAT TAPAHTUMAT 

Avajaiskarnevaalit ovat 3.9. Kauppinen on menossa pitämään MYY ry:n ständiä. 
Ulkopelit ovat tuloillaan. Lahtela lupasi ottaa liikuntavastaaviin yhteyttä, jotka 
järjestäisivät jotain. 

 6.9. on MMYL:n fuksiaiset  
 11.9. Agronomiliiton fuksi-illallinen 
 14.9. MYY:n fuksiaiset. Todetaan, että rastien pitäjiä pitää alkaa rekrytä.  
 15.9. Huispauskisat 
 25.9. Fuksisitsit Alinassa 
 28.9. Fuksiseikkailu 



MYY ry hallituksen kokous    21. elokuuta 2018 
 

29.9. Vanhat myyläiset Tuomas Mattila ja Iiris Mattila kutsuivat myyläisiä käymään 
heidän Kilpiän tilalla, jossa he esittelisivät tilaansa ja kertoisivat 
ympäristöystävällisestä maanviljelystä. Suomen metsäkeskus Pekka Kauppi 
ehdottanut Myy ry:tä Suomen Metsäkeskuksen stipendin saajaksi 1000e kesäkuussa. 
Jääskeläinen kertoi Ripan ehdottaneen, että hyödynnetään tämä MYY ry:n saama 
stipendiraha vierailun järjestämiseen. Ehdotus sai kannatusta. Päätetään järjestää 
retki Kilpiän tilalle.  
Jääskeläinen lupasi hoitaa bussin ja ilmoittautumisen. 
26.10 on Ripan ja hänen bändinsä juhlakeikka. Liput ovat tulossa myyntiin ja keikkaa 
mainostetaan MYY ry:n sähköpostilistalla. 

 
13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Kauppinen kertoi, että Loimulta on laitettu viestiä ja huomautettu, että pitäisi alkaa miettiä 
seuraajaa. Jääskeläinen totesi, että MYY ry:n vaalikokous on marraskuussa, jolloin edustajat 
valitaan. Myös Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan sekä Agronomiliiton valtuustoon tulee 
valita syksyllä uudet edustajat. 
Lehtiniemi totesi, että Welcome Fair-tapahtuman ilmoittautuminen on sulkeutunut, mutta 
valitettavasti kaikkeen ei riitä aika. 
 

14. SEURAAVA KOKOUS 
Sovitaan, että 31.8. pidetään lyhyt palaveri Ulrikalla klo 16 ennen etkoja. 
Varsinainen kokous pidetään syyskuun toisella viikolla.  
 

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Päätetään kokous ajassa 19.34. 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi Helsinki __/__.2018 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Jenni Jääskeläinen, puheenjohtaja  Sonja Naalisvaara, sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
LIITTEET 
 
LIITE 1  Esityslista 
LIITE 2  Talousarvio 
LIITE 3  Uudet jäsenet 

 


