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YHDISTYKSEN KOKOUS 
 
Aika:  Tiistai 23.10.2018, klo 16.00 
 
Paikka: MYY ry:n kerhohuone, Biokeskus 3  

Viikinkaari 1, 00790 Helsinki 
 

Läsnä: Jenni Jääskeläinen, puheenjohtaja 
 Sonja Naalisvaara, sihteeri 
 Saga Sundholm 
 Heidi Lehtiniemi 
 Tessa Kauppinen 
 Veera Aalto 
 Kasper Mickos 
 Kaikki ovat yhdistyksen jäseniä. 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

Jenni Jääskeläinen avasi kokouksen ajassa 16.00.  

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todetaan, että kokouskutsu on toimitettu jäsenistölle seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 

 

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

3.1. PUHEENJOHTAJAN VALINTA 

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Jenni Jääskeläinen.  

Ehdotusta kannatetaan ja päätetään valita Jenni Jääskeläinen kokouksen 

puheenjohtajaksi.  

3.2. SIHTEERIN VALINTA 

Sihteeriksi ehdotettiin Sonja Naalisvaaraa.  

Ehdotus saa kannatusta, joten valitaan sihteeriksi Sonja Naalisvaara. 

3.3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin Kasper Mickosta ja Heidi Lehtiniemeä.  
Valitaan Kasper Mickos ja Heidi Lehtiniemi pöytäkirjantarkastajiksi. 
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4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Hyväksytään esityslista (liite 1). 

5. ILMOITUSASIAT 

Todetaan, että ei ole ilmoitettavia asioita. 
 

6. MYY RY:N SÄÄNTÖMUUTOS 

Jääskeläinen kertoi, että MYY ry:n hallitus esittää, että MYY ry:n sääntöjä 5 §, 9 § ja 10 § 

muutettaisiin. MYY ry:n alkuperäiset säännöt löytyvät liitteestä 2. Jääskeläinen ehdottaa, hän 

esittelee jokaisen sääntömuutoksen erikseen, jonka jälkeen voidaan keskustella ehdotetuista 

muutoksista.  

Jääskeläinen esitteli sääntömuutokset kohtaan 5 §, muuttuneet kohdat on merkattu 

punaisella. 

5 § Jäsenet ja jäsenten oikeudet  

a)  Varsinaiset jäsenet  

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Helsingin yliopistossa opiskeleva 
henkilö, joka on kiinnostunut ympäristötieteistä ja suorittanut säädetyn jäsenmaksun. 
Varsinaisella jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen tilaisuuksiin, ja hänellä on 
puheoikeus yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa. Lisäksi varsinaisella jäsenellä on 
yhdistyksen kokouksissa äänioikeus ja oikeus asettua ehdolle yhdistyksen hallitukseen 
ja toimihenkilöksi.  

b)  Ulkojäsenet  

Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut ympäristötieteistä ja 
suorittanut säädetyn jäsenmaksun. Ulkojäsenellä on varsinaisen jäsenen oikeudet ja 
velvollisuudet, mutta hänellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa eikä häntä 
voida valita hallitukseen.  

c) Kunniajäsenet  

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka huomattavalla tavalla on 
edistänyt yhdistyksen toimintaa tai kehittänyt ympäristötieteitä, jos päätösvaltaisessa 
yhdistyksen kokouksessa 2/3 annetuista äänistä puoltaa tehtyä ehdotusta. 
Kunniajäseneksi ei voida kutsua varsinaista jäsentä. Kunniajäsenellä on varsinaisen 
jäsenen oikeudet, mutta hänellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa eikä häntä 
voida valita hallitukseen. Kunniajäsen on vapautettu uusista jäsenmaksuista.  

Hallitus tai yhdistyksen kokous hyväksyy uudet jäsenet.  



YMPÄRISTÖTIETEIDEN OPISKELIJAT – MYY RY   23.10.2018 

   
 

Jääskeläinen avasi keskustelun. Tessa Kauppinen totesi, että kuulostaa hyvältä. Todetaan, että 
muuta keskustelua ei aiheesta syntynyt.  

Jääskeläinen esittelee säännön ja sääntömuutokset kohtaan 9§ ja 10§. 

9 § Hallitus  

Yhdistyksen asioita hoitaa sekä yhdistystä edustaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, 
sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muita jäseniä siten, että hallituksessa on yhteensä 8-12 
jäsentä. 

10 § Hallituksen valitseminen  

Hallituksen ja puheenjohtajan valintaan ovat oikeutettuja yhdistyksen varsinaiset jäsenet. 
Hallituksen lisäksi yhdistyksen tehtäviä hoitamaan voidaan valita toimihenkilöitä. Valinnat 
suoritetaan vaalikokouksessa. Ehdolle voi asettua vaalikokouksessa tai etukäteen hallituksen 
ilmoittamalla tavalla. Jokainen yhdistyksen jäsen voi ehdottaa myös muita yhdistyksen jäseniä. 
Toimihenkilöitä voidaan tarvittaessa valita myös hallituksen kokouksessa kesken toimikauden.  

Puheenjohtaja valitaan vaalikokouksessa erikseen suorittamalla suljettu lippuäänestys. 
Puheenjohtajaksi valitaan se ehdokas, joka saa ehdottoman äänienemmistön.  

Hallituksen muut jäsenet valitaan vaalikokouksessa sopimalla yksimielisesti tai suorittamalla 
suljettu lippuäänestys, jossa ehdottoman äänienemmistön saaneet valitaan.  

Jääskeläinen totesi, että aikaisemmin ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua vain ilmoitustaululla. 
Muutoksella mahdollistetaan esimerkiksi myös sähköpostilla ehdolle asettuminen ja tehdään 
käytäntöistä näin vähän joustavammat. Heidi Lehtiniemi kysyi, onko nimien kirjaaminen 
ilmoitustaululle hyväksyttävää tietosuojan tiukentumisen jälkeen. Jääskeläinen vastasi, että 
kyllä, koska kaikki ilmoitustaululle nimensä kirjoittaneet ovat samalla suostuneet siihen, että 
heidän nimi on nähtävillä. 

Jääskeläinen ehdottaa, että hyväksytään yllä mainitut muutokset MYY ry:n sääntöihin. 
Ehdotusta kannatetaan yksimielisesti. Hyväksytään nämä sääntömuutokset. 

7. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Todetaan, että ei ole muita esille tulleita asioita.  

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Päätetään kokous ajassa 16.07.  
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Pöytäkirjan vakuudeksi Helsinki __/__.2018 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Jenni Jääskeläinen   Sonja Naalisvaara 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Heidi Lehtiniemi   Kasper Mickos 
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
 
LIITTEET 
LIITE 1   Esityslista 
LIITE 2   MYY ry:n säännöt 
 


