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ESITYSLISTA 
 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja Jenni Jääskeläinen avasi kokouksen klo 16.10. 
 

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

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Jääskeläinen ehdottaa, että lisätään kohdaksi 12. Haalarit 2018. Kauppinen ehdottaa myös 
lisäystä 13. Alina-salin varaukset. Ehdotusta kannatetaan. Hyväksytään esityslista (liite 1) 
seuraavin muutoksin. 

 
4. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN 

Tarkastetaan hallituksen kokouksien 10/2018 ja 11/2018 pöytäkirjat. Jääskeläinen ehdottaa, 
että hyväksytään pöytäkirjat. Päätetään hyväksyä pöytäkirjat ehdotuksen mukaan. 
 

5. SAAPUNUT POSTI 
Todetaan, että Viikin merkkimarkkinat ovat 8.11. Sovitaan, että Kasper Mickos menee paikalle 
myymään MYY ry:n haalarimerkkejä. 
 

6. TALOUS 
Taloudenhoitaja Eero Lahtela kertoi, että MYY ry:n tilillä on tällä hetkellä 2968e ja 
käteiskassassa noin 1300e. Lahtela myös kertoi, että Grundibileistä kertyi 750e voittoa, josta 
20 prosenttia menee Vuorovaikeutus ry:lle. Todetaan, että MYY ry:llä on juomia tällä hetkellä 
noin 500e edestä jäljellä. 
Lahtela kertoi, että Puolan ekskursio on tappiolla -2300e. Jääskeläinen totesi, että laskuissa on 
luultavasti jokin virhe. Lahtela lupasi selvittää asiaa myöhemmin. 
 



7. UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN 
Lahtela totesi, että 9 henkilöä on täyttänyt e-lomakkeen ja maksanut jäsenmaksun (liite 2). 
Hän ehdottaa, että heidät liitetään MYY ry:n jäseneksi. Hyväksytään ehdotus. 
 

8. YHTEISTYÖ AGRONOMILIITON KANSSA 
Jääskeläinen totesi, että MYY ry:n tulee valita edustaja Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan 
kaudeksi 2019-2020. Jääskeläinen totesi, että meille on saapunut yksi hakemus (liite 3). 
Jääskeläinen ehdottaa, että valitaan hakija Sara Simola edustajaksi Agronomiliiton 
opiskelijavaliokuntaan. Päätetään valita MYY ry:n edustajaksi Sara Simola yksimielisesti. 
 
Jääskeläinen kertoi, että on MYY ry:n vuoro ehdottaa Agronomiliiton valtuustoon 
opiskelijajäsentä kaudeksi 2019-2020. Sara Simola ehdottaa, että esitetään Agronomiliitolle 
Jenni Jääskeläistä Agronomiliiton valtuuston opiskelijajäseneksi. Ehdotus saa kannatusta. 
Päätetään esittää Jenni Jääskeläistä Agronomiliiton valtuustoon opiskelijajäseneksi. 
 

9. C-GRUNDIN VARAAMINEN NATURAN KANSSA 
Jääskeläinen kertoi, että Natura suunnittelee bileiden järjestämistä loppuvuodesta ja kyselivät 
voisiko MYY ry varata C-grundin heidän käyttöönsä, sillä heillä ei ole oikeutta tilan 
varaamiseen. MYY ry olisi tällöin vastuussa bileistä. Keskusteltiin, että voidaan vähän oudoksua 
sitä, että MYY ry harvemmin varaa C-grundia ja nyt heti putkeen varattaisiin kahdesti lyhyen 
ajan sisällä. 
Todetaan kuitenkin lopuksi, että tällä hetkellä meillä ei ole valitettavasti aikaa ja resursseja olla 
vastuussa bileistä. Ehdotettiin, että jos heillä on ylimääräistä rahaa kulutettavana, he voisivat 
varata esimerkiksi Kattosauna Sivistyksen. 
 

10. MYY RY:N EDUSTAJA HYY:N 150-VUOSIJUHLILLE 
Jääskeläinen kertoi, että Saara Pörsti on ilmaissut halukkuutensa osallistua HYY:n vuosijuhlille 
MYY ry:n edustajana. Esitetään, että korvataan MYY ry:n käytännön mukaisesti 50 % Pörstin 
illalliskortista eli 52,50 euroa. Hyväksytään esitys yksimielisesti. 
 

11. UUSI JÄRJESTÖHAALARIMERKKI 
Jääskeläinen esittelee 6 ehdotusta uudeksi järjestöhaalarimerkiksi (liite 4). Eniten kannatusta 
saa ehdotus 5. Päätetään valita ehdotus 5 MYY ry:n järjestöhaalarimerkiksi.  
Esitetään, että tilataan uusia järjestöhaalarimerkkejä 200 kpl. Hyväksytään ehdotus. 
 

12.  HAALARIT 2018 
Sonja Naalisvaara kertoi, että haalarisponsoreita on vakiosponsoreiden lisäksi saatu 1100 
euron edestä ja 51 henkilöä on ilmoittanut tilaavansa haalarit. Naalisvaara esitteli haalareiden 
budjettia (liite 5), ja ehdottaa haalareiden yksittäiseksi hinnaksi 21 euroa. Päätetään 
haalareiden hinnaksi 21e. 
 

13. ALINA-SALIN VARAUKSET 
Toimintavastaava Tessa Kauppinen kertoi, että Alina-salin ensimmäinen varauskierros on 
alkanut. Keskustellaan sopivista päivämääristä. Päätetään toivoa seuraavia päivämääriä: 5.2., 
6.2. ja 7.2. Kauppinen lupasi hoitaa varauksen. 
 

 



14. UUSI JÄRJESTÖTILA PUPU 
Jääskeläinen kertoi, että HYY on julkaissut alustavat tilasopimukset ja käyttöohjesäännöt 
(liitteet 6 ja 7) ja, että HYY järjestää tilastartin 5.11, jossa allekirjoitetaan sopimus. Lehtiniemi 
sanoi voivansa mennä allekirjoittamaan sopimuksen. Todetaan, että 6.11. paikalle olisi 
kuitenkin hyvä mennä joku sellainen henkilö, joka on myös ensi keväänä paikalla. Naalisvaara 
sanoi pääsevänsä 6.11. katsomaan Pupu-tilaa ja lupasi ottaa vastuun Pupu-tilasta. Jääskeläinen 
kertoi, että 9.11. järjestetään Muuttoinfotilaisuus järjestöille, jotka muuttavat uusiin tiloihin. 
Jääskeläinen totesi ehdottavansa, että Biosfäärille ja MMYL:lle, että he lähettäisivät 
edustajansa Pupu:n muuttoinfoon, jotta kaikkien ainejärjestöjen ei tarvitsisi mennä paikalle 
turhaan, sillä esimerkiksi MYY ry:llä ei ole muutettavia tavaroita. 

 
15. KEVÄTRETKI KILPIÄN TILALLE 

Jääskeläinen kertoi, että Iiris Mattila on kutsunut MYY ry:n uudelleen retkelle Kilpiään keväällä 
2019. Jääskeläinen totesi, että ehdotus on hyvä, sillä viime retki ollut todella onnistunut. 
Jääskeläinen ehdottaa, että suositellaan vahvasti retken järjestämistä ensi vuoden hallitukselle. 
Hyväksytään ehdotus. 
 

16. VIESTINTÄASIAT 
Tiedottaja Kasper Mickos kertoi, että kuukausitiedote on tehty ja kaikista MYY ry:n 
tapahtumista on tehty myös fb-tapahtuma. Lehtiniemi kertoi, että 13.11. on PuxQ:n kuvailta. 
Mickos sanoi ottavansa selvää, tekeekö hän tapahtuman vai exquvastaavat.  
 
Jääskeläinen kertoi, että Symbioosi ry:n hallitus on esitellyt omia pestiään Symbioosin fb-
sivuilla. Jääskeläinen ehdottaa, että jokainen hallituslainen tekisi MYY ry:n fb-sivuille 
päivityksen ja linkkaa loppuun linkin MYY ry:n vaalikokouksesta. Ehdotus saa kannatusta ja 
sovitaan myös, että tehdään sähköposti, johon koottaisiin kaikki hallituspestit. Todetaan, että 
tämä pitäisi tehdä ennen Karkkilaa, joten sovitaan, että toimintavastaava ja tapahtumapäälikkö 
aloittavat 5.11., jäsenvastaava kirjoittaa 6.11., opintovastaava 7.11., viestintävastaava 8.11, 
sihteeri 9.11. aamulla, taloudenhoitaja 12.11., varapuheenjohtaja 13.11. ja puheenjohtaja 
14.11. Kaikkien hallituslaisten pestien esittelyt sisältävä sähköposti lähetetään 15.11. MYY ry:n 
listoille. 
 
Jääskeläinen muistuttaa, että vaalikokous on 22.11. Testamentit tulee kirjoittaa ja seuraajat 
perehdyttää ennen joulua. Jäsenvastaava Veera Aalto sanoi, huolehtivansa toimijoiden 
testamenteista. 
 

17. OPINTOASIAT 
Opintovastaava Sara Simola kertoi, että haku johtokuntaryhmien opiskelijaedustajiksi on loppu 
ja totesi, että tilanne ollutkaan niin huono, kuin hän pelkäsi. Simola kertoi, että 
ympäristötieteiden kandiohjelman johtoryhmään haki edustajaksi neljä henkilöä, eli kaikki 
paikat saataisiin täyteen. ECGS:n maisteriohjelman johtoryhmään tuli kolme hakemusta, mikä 
on myös keskivertoa paremmin. Simola totesi, että ei vielä tiedä, keitä he ovat. 
Simola kertoi, että MYY ry on mukana ympäristötieteiden kandiohjelman johtoryhmän kanssa 
järjestämässä Science&Dinner-iltaa Heurekassa 20.11 klo 17. Tapahtumasta on tehty facebook-
tapahtuma, se on jaettu MYY ry:n facebook-sivuilla ja sekä sähköpostilisalla. Simola muistuttaa, 
että tapahtuma on osallistujille ilmainen. Jääskeläinen kysyi, onko tämä tarkoitettu vain 
ympäristötieteiden kahdiohjelmassa opiskeleville. Simola vastasi, että periaatteessa kyllä, 



mutta esimerkiksi akvaattisia tieteitä opiskelevat voivat tulla. Hän myös totesi, että 
maisteritutkintoa opiskelevat, eivät ehkä saa tapahtumasta mitään irti. Jääskeläinen kysyi, että 
valvotaanko osallistujien opiskelusuuntauksia jotenkin. Simola vastasi, että ei usko. 
 

18. KERHOTOIMINTA 
Arttu Kaivosoja pyytänyt kerhojen budjetista käytettäväksi 20 euroa Breaking Bad -
maratonkerhon tuotantokaudenpäättäjäisiin. Jääskeläinen esittää, että pyyntö myönnetään. 
Hyväksytään esitys. 
 
Jenni Jääskeläinen järjestää 10.12. 10 hengen ekskursion Kansallisteatteriin katsomaan 
Lemminkäinen-esitystä. Frank-sarjaliput maksavat yhteensä 120 euroa. Todetaan, että ollaan 
päätetty, että kerhojen budjetista maksetaan puolet lipuista (60 euroa), jolloin osallistujille jää 
maksettavaksi 6 euroa per henkilö. Jääskeläinen totesi, että teatteriin on kuitenkin 
ilmoittautunut 13 henkilöä ja Frank-sarjalippuja voi lunastaa vain 5 kpl erissä hintaan 60 euroa. 
Jääskeläinen kysyi, pitäisikö ekskursiolle ostaa lisää paikkoja, jotta kaikki halukkaat pääsevät 
paikalle, jos lippuja on mahdollista varata lisää. Simola vastasi, että hänen mielestään kaikkien 
halukkaiden olisi hyvä päästä mukaan. 
Päätetään, että MYY ry varaa Lemminkäinen-esitykseen 5 lisää paikkaa. 
Jääskeläinen kysyi, voisiko MYY ry tällöin tukea ekskua 90 eurolla vai pysytäänkö 60 eurossa? 
Keskustellaan siitä, kuinka paljon kerhoilla on budjettia jäljellä. Todetaan, että taidekerho ja 
kalastuskerho Vimmat eivät ole käyttäneet budjettiaan lainkaan.  
Päätetään myöntää Lemminkäinen-ekskursioon 90 euron tuki. Tätä varten käytetään 
taidekerhon ja Vimman budjetit kokonaan. Jääskeläinen lupasi varata paikat. 
 
MYY ry järjestää Dokkari-illan 5.11. ja 3.11. järjestetään kauhuleffa maratoni fuksien 
aloitteesta. Veera Aalto esitti, että molempiin tapahtumiin myönnettäisiin 20 euron tuki eväitä 
varten, eli yhteensä 40 euroa. 
Hyväksytään ehdotus. 
 
Jääskeläinen kertoi kysyneensä Saara Pörstiltä, kuinka paljon he ovat käyttämässä 
liikuntakerhon budjettia Reggaeton-ekskua varten. Pörsti oli vastannut, että tunti maksaa 110e 
ja mikäli MYY ry:n liikuntakerhon budjetista käytettäisiin 90 euroa, osallistumismaksuolisi vain 
2e/henkilö.  
 
Aloitetaan kokoustauko ajassa 17.25. Jatketaan kokousta klo 17.35. 
 

19. MENNEET TAPAHTUMAT 
19.1. PUXQ 

Todettiin, että PuxQ:lla istuttiin paljon bussissa ja oli hauska reissu! Suuret kiitoksen 
exqun järjestäjille Aino Syrjäselle ja Mandi Huukille. Lehtiniemi ja Lahtela sanoivat 
käyvänsä läpi exqubudjetin. PuxQ:lle osallistui yhteensä 37 henkilöä. 
 

19.2. GRUNDIBILEET 
Lehtiniemi kertoi, että tapahtumasta saatiin voittoa 766.83 euroa, josta 20 prosenttia 
Vuorovaikeutus ry:lle. Lehtiniemi totesi, että tapahtuma sujui hyvin. Lippuja oltaisiin 
voitu myydä hieman enemmän, mutta ei osattu arvioida osallistujamääriä. Lehtiniemi 
kertoi, että kehuja sai edullinen hintataso, hieno haalarimerkki, oma muki -alennus, 



hyvä meno ja musiikkiteema. Huonoa palautetta sai, että alhainen osallistujamäärä ja 
musiikki oli taas osan mielestä huonoa. Kaiken kaikkiaan todetaan, että tapahtuma 
sujui hyvin, kuten myös yhteistyö Vuorovaikeutus ry:n kanssa. Lehtiniemi kertoi, että 
ennakkolippuja myytiin 200 kappaletta ja järjestäjiä oli paikalla 30. Todellista 
osallistujamäärää on kuitenkin vaikea arvioida. Grundibileiden budjetti ja palautteet 
löytyvät liitteestä 8. 
 

19.3. MUUT MENNEET TAPAHTUMAT 
Todetaan, että 23.10 oli yhdistyksen kokous, jossa hyväksyttiin sääntömuutokset. 
Paikalla oli 7 yhdistyksen jäsentä. 
25.10 oli Karkkila-kokous, johon osallistui 13 henkilöä. 
 

20. TULEVAT TAPAHTUMAT 
20.1. MYY-MAO-sitsit 

Toimintavastaava Tessa Kauppinen kertoi, että sitsit ovat täynnä ja MaO on ollut 
innoissaan tulevista sitseistä. 
 

20.2. NAKKIBILEET 
7.11. on Biosfäärin järjestämät Nakkibileet. Jääskeläinen ja Mickos kertoivat 
pääsevänsä paikalle. Muut kertoivat, että eivät valitettavasti pääse tai ovat vielä 
epävarmoja. 
 

20.3. SYKSYN MYYLÄISKUPLA 
Veera Aalto kertoi, että Viikin Think Company on varattu klo 17. Sovitaan, että 
aloitetaan yhdistyksen kokous klo 17.30. Kokouksen jälkeen pidetään pieni esittely 
MYY ry:n toiminnasta, jonka jälkeen hallituslaiset ja toimijat esittäytyisivät. Tämän 
jälkeen rentoa hengailua ja pientä ideointia MYY ry:n tulevasta toimikaudesta.  
Mickos sanoi mainostavansa tapahtumaa. Houkutellaan paikalle kaikki toiminnasta 
kiinnostuneet!  
 

20.4. HYY150-Viikki festarit 
HYY150-Viikki festarit ovat 13.11. Keskusteltiin, mitä MYY ry voisi järjestää sinne. 
Ehdotettiin mm. Huispauksen kokeilu pistettä. Huispausjoukkueen kapteeni Eero 
Lahtela sanoi, että ei pysty itse tätä pitämään, mutta lupasi kysyä, jos joku muu voisi 
pitää pistettä. Jääskeläinen sanoi kysyvänsä sponsoreita, jos MYY ry tekisi 
hävikkismootieita. 
 

20.5. KARKKILA 
Jääskeläinen esitteli Karkkila-kokouksen 25.10.2018 muistiota (liite 9) ja kertoi Saga 
Sundholmin olevan karkkilavastaava ja myös vastuussa avaimista.  
Jääskeläinen totesi, että Karkkilan budjetti on tällä hetkellä tappiolla 176e, koska 
yhdenvuorokauden osallistujia on vain 46, kun taas kahden vuorokauden osallistujia 
on 57. Jääskeläinen kuitenkin vielä totesi budjetin vielä elävän, koska busseista ei ole 
saatu vielä tarjousta. 
Jääskeläinen kysyi, vahvistetaanko ilmoittautuneet haluamalleen paikalle.  
Päätetään vahvistaa. 



Jääskeläinen kysyi, voiko Aron Larsson ottaa perinteisen joulukinkun mukaan? 
Sovitaan, että saa tuoda, mutta ei paistaa Karkkilassa. 
 

20.6. VAALIKOKOUS 
Lehtiniemi lupasi varata Viikin Think Companyn. Sovitaan, että Karkkilassa pyritään 
rekrytoida paljon uusia aktiiveja! Todetaan, että vaalikokouksen kokouskutsu tulee 
lähettää viikkoa ennen ja ehdokkaaksi ilmoittautumislista tulee laittaa 
ilmoitustaululle. 
 

20.7. MUUT TULEVAT TAPAHTUMAT 
13.11. HYY150-Viikki festarit. Keskusteltiin, mitä MYY ry voisi järjestää sinne. 
Ehdotettiin mm. Huispauksen kokeilu pistettä. Huispausjoukkueen kapteeni Eero 
Lahtela sanoi, että ei pysty itse tätä pitämään, mutta lupasi kysyä, jos joku muu voisi 
pitää pistettä. Jääskeläinen sanoi kysyvänsä sponsoreita, jos MYY ry tekisi 
hävikkismootieita. 
13.11. PUQU-kuvailta 
23.11. on Suominight. Lehtiniemi kysyi, pääseekö joku tuolloin paikalle. Kukaan ei 
ilmoittanut pääsevänsä, joten Lehtiniemi sanoi kysyvänsä ECGS-maisteriohjelman 
opiskelijoilta. 

 
21. ILMOITUSASIAT 

Lehtiniemi ja Jääskeläinen tapasivat 24.9. Milka Keinäsen koskien Resilience verkostoa. He 
kertoivat keskustelleensa, että Resilience voisi toimia MYY ry:n kerhona, jolloin voisivat käyttää 
MYY ryn: tiloja ja mahdollisesti myös varoja. 
Jääskeläinen kertoi, että 26.9. oli Biosfäärin puheenjohtajien tapaaminen, jossa sovittiin 
päivämäärä uusien toimijoiden houkutteluillalle eli Nakkibileille. Jääskeläinen ja Lehtiniemi 
eivät kummatkaan päässeet tuolloin paikalle, joten saivat kyseisestä tapahtumasta tiedon aika 
myöhään. Jääskeläinen ja Lehtiniemi tapasivat 24.10. Biosfäärin puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan ja keskustelivat näistä valitettavista kommunikointiongelmista. 
Todetaan, että Ripan keikka oli perjantaina 26.10. 
 

22. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Jääskeläinen kertoi, että Sebastian Österman on laittanut viestiä HYY:n edustajistovaaleista ja 
kysyi, onko kaikille järjestöille ok laittaa mainoslehtiä kerhohuoneiden pöydille. Sovitaan, että 
Jääskeläinen vastaa hänelle, että MYY ry:n puolesta tämä on ok. 
Aalto kysyi, järjestetäänkö vielä Karkkila-kokous ennen Karkkilaa. Jääskeläinen vastasi, että 
keittiötiimi ainakin kokoontuu, mutta koko Karkkila-tiimin kokousta ei välttämättä järjestetä, 
ellei sitä haluta. Lehtiniemi totesi, että nakkilistaan voi kaikki lisätä nimeä. 
 

23. SEURAAVA KOKOUS 
Sovitaan, että seuraava kokous on 12.11. klo 16.30 Viikin kirjaston tiloissa. Jääskeläinen sanoi, 
varaavansa tilan. 
 

24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Päätetään kokous ajassa 18.39. 
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