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KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
 
Sääntömääräinen vuosikokous 
 
Aika: Tiistai 20.2.2018 klo 16 
 
Paikka: Agronomiliitto ry, Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki 
 
Läsnä:  Jenni Jääskeläinen, puheenjohtaja 2018 
 Sonja Naalisvaara, sihteeri 
 Eero Lahtela, taloudenhoitaja 2018 
 Tessa Kauppinen 
 Veera Aalto 
 Sara Simola 
 Heidi Lehtiniemi 
 Saga Sundholm 
 Saara Pörsti, puheenjohtaja 2017 
 Suvi Jaakola, taloudenhoitaja 2017 
 Henna Raitanen, toiminnantarkastaja 2017 
  
1. KOKOUKSEN AVAUS 

Jenni Jääskeläinen avasi kokouksen kello 16.08 

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Jenni Jääskeläinen totesi, että kokouksesta on tiedotettu vähintään viikkoa aikaisemmin 

ilmoitustaululla ja sähköpostilistalla. Paikalla on 13 yhdistyksen jäsentä. 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

3.1. PUHEENJOHTAJAN VALINTA 

Valitaan puheenjohtajaksi Jenni Jääskeläinen. 

3.2. SIHTEERIN VALINTA 

Valitaan sihteeriksi Sonja Naalisvaara. 

3.3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tessa Kauppinen ja Eero Lahtela.  

Sovitaan, että ääntenlaskijat valitaan erikseen, mikäli heitä tarvitaan. 

Jenni Jääskeläinen totesi, että kohtaan 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden 

myöntäminen tulee valita toinen puheenjohtaja. 
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4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Hyväksytään esityslista (liite 1). 

 

5. ILMOITUSASIAT 

Jenni Jääskeläinen kysyi, onko kenelläkään jäsenellä ilmoitettavia ilmoitusasioita. 

Todetaan, että ilmoitusasioita ei ole. 

 

6. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 

Jenni Jääskeläinen pyysi vuoden 2017 puheenjohtajaa Saara Pörstiä esittelemään vuoden 2017 

toimintakertomuksen (liite 2) 

Saara Pörsti kertoi, että vuonna 2017 hallitukseen kuului yhdeksän jäsentä, joista uutena 

virkana oli jäsenvastaava. Hallitus kokoontui vuonna 2017 11 kertaa ja yhdistys kokoontui 

kolme kertaa. Vuosi 2017 oli Pörstin mukaan rauhallinen; mietittiin jäsenmäärän kasvua ja 

kerättiin jäseniltä palautetta MYY ry:n toiminnasta. Vuonna 2017 MYY ry:hyn kuului 291 

virallista jäsentä, joista 75 ovat uusia jäseniä. Pörsti kertoi, että uudet y-kandin opiskelijat 

tavoitettiin hyvin, mutta maisteriohjelman opiskelijat jäivät pienemmälle huomiolle, joten 

tähän uusi hallitus voisi panostaa vuonna 2018. Pörsti kertoi, että vuonna 2017 lähes kaikki 

fuksit liittyivät MYY ry:hyn. Tapahtumiin lisättiin myös fuksikiintiöt, jonka tarkoituksena oli, 

että myös uudet opiskelijat pääsisivät toimintaan mukaan.  

Pörsti kertoi, että opintoasiat ja edunvalvonta sujuivat vuonna 2017 hyvin ja uudistuksia 

seurattiin tarkasti. Viestintäkanavina toimi facebook, sähköpostilista, internet-sivut sekä 

Myypiöt-watsappryhmä. Pörsti kertoi, että kuukausitiedotteet otettiin käyttöön vuonna 2017 

ja kiireisinä viikkoina tehtiin myös viikkotiedote. Pörsti kertoi, että MYY ry:n Leväperäinen-

järjestölehti julkaistiin 4 kertaa ja, että myös ympäristöongelmia esittelevä taidekalenteri 

toteutui vuonna 2017. Vuonna 2017 järjestettiin Pörstin mukaan yhteensä 54 tapahtumaa, 

jotka toteutettiin kuunnellen jäsenten toiveita. Vuoden 2017 eksku suuntautui Länsi-Suomeen 

ja mm. siihen lisättiin fuksikiintiö.  

Suvi Jaakola kertoi vuoden 2017 taloudesta. Hän kertoi, että alkuvuosi oli hieman vaikea, 

mutta haasteiden jälkeen arki alkoi sujua ja loppu vuosi meni hyvin. Jaakola kertoi, että laskut 

ja kulukorvaukset maksettiin ajallaan ja kirjanpito pidettiin ajan tasalla. Käteiskassalle tehtiin 

oma lomake ja tapahtumamyynnit merkattiin ylös kirjanpidon selkeyttämiseksi. Jaakola kertoi, 
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että vuonna 2017 oli tarkoitus tehdä hieman voittoa ja tasapainottaa vuoden 2016 alijäämää. 

Tässä onnistuttiin. Jaakola kertoi, että vuonna 2017 MYY ry sai tukea Helsingin yliopiston 

ylioppilaskunnalta – HYY:ltä, Loimulta ja Agronomiliitolta. Jaakola kertoi, että vuonna 2017 oli 

kuitenkin ongelmana, että kaikki tapahtumiin osallistujat eivät maksaneet 

osallistumismaksujaan. Kaiken kaikkiaan Jaakola toteaa, että uudella taloudenhoitajalla pitäisi 

olla kuitenkin helpompi jatkaa. 

 

Jenni Jääskeläinen ehdottaa, että hyväksytään vuoden 2017 toimintakertomus. 

Päätös: Hyväksytään yksimielisesti. 

 

7. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2017 

Vuoden 2017 taloudenhoitaja Suvi Jaakola esitteli vuoden 2017 tilinpäätöstä (liite 3). Hän 

totesi, että vastaava ja vastattava täsmäävät. Vuoden 2017 lopuksi MYY ry:n tilille jäi 4200 

euroa ja käteiskassan summa oli 196e. Jaakola kertoi, että vaihto-omaisuus on 1651e, johon 

sisältyy muun muassa haalarimerkit, taidekalenterit sekä MyyWei-laulukirjat. Jaakola 

huomautti, että näyttäisi siltä, että aivan kuin haalarimerkeistä olisi jääty tappiolle, mutta tämä 

johtuu vanhojen merkkien arvon alennuksesta. Jaakola totesi, että myös haalarit näyttäisivät 

olevan miinuksella, mutta se johtuu siitä, että osa sponsoroinneista saatiin jo vuonna 2016. 

Jenni Jääskeläinen kiitti Jaakolaa esittelystä.  

Vuoden 2017 toiminnantarkasta Henna Raitanen kertoi toiminnantarkastuksesta. Hän kehui, 

että talous hoidettu erittäin mallikkaasti. Ainoastaan maksulomakkeissa oli ollut hieman 

ongelmia, sillä osa kuiteista oli kadoksissa. Raitanen kertoi, että käteiskassan hoito ja sen 

kirjanpitolomakkeet ovat parannusta aiemmista vuosista. Hän kertoi, että pöytäkirjat olivat ok, 

mutta huomauttaa, että yksi niistä toimitettiin vasta eilen illalla. Raitanen huomautti myös, 

että yhdestä pöytäkirjasta puuttui liite ja, että MYY ry:n nettisivuilta myös puuttui osa 

pöytäkirjoista. Raitanen sanoi, että jäsenten hyväksymisessä oli hieman epäselvyyksiä. 

Kirjanpidossa oli Raitasen mukaan yksi 6 sentin virhe, mutta ei muuta huomautettavaa. Suvi 

Jaakola kertoi, että virhe on korjattu tämän vuoden kirjanpitoon. Raitanen totesi, että 

käteiskassan summa piti paikkaansa. 

Vuoden 2017 toiminnantarkastaja Henna Raitanen toteaa, että hän puoltaa vastuuvapauden 

myöntämistä ja tilintarkastuksen vahvistamista. 
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8. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 

Puheenjohtaja Jenni Jääskeläinen ehdottaa, että valitaan kohtaan 8. Tilinpäätöksen 

vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen puheenjohtajaksi Heidi Lehtiniemi. 

Ehdotus hyväksytään yksimielisesti. 

 

Jenni Jääskeläinen, Suvi Jaakola, Sara Simola ja Saara Pörsti poistuvat kello 16.43. 

 

Heidi Lehtiniemi ehdottaa, että vahvistetaan tilinpäätös. 

Hyväksytään ehdotus yksimielisesti.  

 

Lehtiniemi ehdottaa, että myönnetään vuoden 2017 hallitukselle ja toiminnantarkastajille 

vastuuvapaus. Hyväksytään yksimielisesti.  

 

Jenni Jääskeläinen, Saara Pörsti, Sara Simola ja Suvi Jaakola palasivat kello 16.44.  

 

Heidi Lehtiniemi ehdottaa, että valitaan Jenni Jääskeläinen puheenjohtajaksi.  

Ehdotusta kannatetaan yksimielisesti. 

 

Saara Pörsti poistui paikalta 16.44. 

 

9. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 

Jenni Jääskeläinen esitteli vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa (liite 4). Hän kertoi, että tänä 

vuonna painotettaviksi aihealueiksi on valittu yhdenvertaisuus, työelämä- ja alumnitoiminta 

sekä MYY ry:n imago. Vuodessa 2018 on erityistä tuleva sääntömuutos, ainejärjestön 

kansainvälistyminen, kuraattorimme Ripan syntymäpäivät, ekskursio Puolaan sekä Helsingin 

Yliopiston Ylioppilaskunnan –HYY:n järjestöfestivaalille osallistuminen.  

Tulevan toimikauden haasteeksi Jääskeläinen toteaa kasvaneen jäsenmäärän ja sen 

sovittaminen pienen ainejärjestön perinteisiin ja tapahtumiin. Jääskeläinen kertoi, että 

yhdenvertaisuutta edistetään järjestämällä kaikille toimintaa ja tapahtumia. Vuonna 2018 

perustetaan esimerkiksi uusi kerho MYYRyhmyt ja aktivoidaan tämän lisäksi vanhoja kerhoja. 

Jääskeläinen kertoi, että tavoitteena on myös saada hallituksen ja yhdistyksen kokouksiin 

osallistumaan hallituksen ulkopuolisia jäseniä. 
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Jääskeläinen kertoi, että MYY ry:n logo uudistetaan, sillä tarkoituksena on ostaa uusi 

järjestölippu. Vuonna 2018 tehdään MYY ry:n sääntöihin sääntömuutos. Jääskeläinen kertoi, 

että tarkoituksena on muokata joustavampi hallituskoko ja poistaa säännöistä jäsenten pää- ja 

sivuainerajaukset, jotta kaikki toiminnasta kiinnostuneet voisivat liittyä jäseniksi. Jääskeläinen 

huomautti, että hän on lisännyt toimintasuunnitelmaan maininnan, että ympäristötieteitä voi 

opiskella ympäristötieteiden, maataloustieteiden ja molekyylibiotieteiden kandiohjelmissa ja 

ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden, maataloustieteiden sekä mikrobiologian ja 

mikrobibiotekniikan maisteriohjelmissa. Jäseneksi liitytään e-lomakkeella ja taloudenhoitaja 

huolehtii jäsenrekisteristä. Jäsenrekisteri tulee hieman muuttumaan uuden EU:n tietosuoja-

asetuksen takia. 

Jääskeläinen totesi, että talousarviossa on huomioitu kasvava jäsenmäärä ja, että merkittävin 

tulonlähde on HYY:n toiminta-avustus. Sara Simola kysyi, miksi Loimun tukea ei ole mainittu 

tulonlähteissä. Suvi Jaakola selitti, että Loimun tuki on kohdistettu tarkemmin tiettyihin 

kohteisiin, kuten internet-sivuilla näkyvään logoon, minkä takia se on loogisempaa merkitä 

kirjanpidossa näihin kyseisiin kohteisiin. Jenni Jääskeläinen sanoi lisäävänsä Loimun 

varainhankintaa. Jääskeläinen kertoi, että haalarien hankintaa tullaan uudistamaan. 

Tarkoituksena on, että fukseille jää ainoastaan sponsoreiden hankinta, hallitus hoitaa kaiken 

muun. Jääskeläinen kertoi, että historiikkia varten meillä on oma Holvi-tili, jolle on tehty oma 

talousarvio. HYY:ltä ja Loimulta on jo saatu aikaisemmin projektitukia, jotka tulee maksaa 

holvi-tilille. Tulevana vuonna MYY ry tiukentaa maksuopolitiikkaa siten, että mikäli jäsen ei ole 

maksanut osallistumismaksuaan johonkin tapahtumaan, häneltä voidaan evätä pääsy tuleviin 

tapahtumiin, kunnes hän suorittaa maksunsa. 

 

Suvi Jaakola poistui kello 17.17. 

 

Jääskeläinen kertoi, että internetsivuja aiotaan muokata selkeämmiksi. Leväperäinen – 

ainejärjestölehti tullaan julkaisemaan neljä kertaa. Käytiin keskustelua painotuotteiden 

tarpeesta. Heidi Lehtiniemi totesi, että kerhohuoneelta on useampia lehtiä jäänyt pyörimään, 

joten tarvetta niille ei välttämättä kauheasti ole. Jenni Jääskeläinen toteaa, että 

painotuotteiden määrä on tavoitteena pienentää. 

Jääskeläinen kertoi, että vuoden 2018 eksku suuntautuu Puolaan. Heidi Lehtiniemi kertoi, että 

eksku-tiimi on menossa WWF:n tapahtumaan myymään ruokaa. Henna Raitanen toteaa, että 
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toiminnantarkastajia helpottaisi, jos ekskulle tehtäisiin oma talousarvio. Heidi Lehtiniemi 

vastasi, että sellainen on viime vuonna tehty, mutta sitä ei ilmeisesti ole toimitettu 

toiminnantarkastajille. 

Jääskeläinen kertoi, että vuonna 2017 toiminnassa on KaRu –kasvisruokakerho, Like –

liikuntakerho, Kurja –kulttuurikerho, taidekerho, luontokerho ja kalakerho Vimmat. 

Perustetaan uusi kerho MYYRyhmyt ja aktivoidaan Marttis -käsityökerhon toimintaa. 

Jäsenvastaava huolehtii yhteydenpidosta hallituksen ja kerhojen välillä. Jääskeläinen totesi, 

että aikaisemmissa toimintasuunnitelmissa lukee kerhojen olevan aina alkoholittomia. 

Taidekerho on kuitenkin suunnitellut esimerkiksi piirto- ja viini-iltaa, joten Jääskeläinen kertoi 

muokanneensa kerhojen kuvauksen olevan pääsääntöisesti alkoholittomia. 

Jääskeläinen kertoi, että suunnitteilla on Vuorovaikeutus ry:n kanssa yhteistyönä yrityseksu 

yhteisillä jatkoilla. 

 

Jenni Jääskeäinen ehdottaa, että hyväksytään vuoden 2018 toimintasuunnitelma.  

Kannatetaan yksimielisesti.  

 

10. TALOUSARVIO VUODELLE 2018 

Eero Lahtela esitteli vuoden 2018 talousarviota (liite 5). Hän kertoi, että syksyn eksku on tällä 

hetkellä miinuksella, mutta siihen on suunniteltu oma varainhankintaa. Lahtela kertoi, että 

Karkkilaan budjetoitu aikaisempaa vähemmän, sillä osallistujamäärää joudutaan rajata viime 

vuodesta.  

Luontokerhot sekä kulttuurikerhot Kurja ja Erja eivät vuonna 2017 käyttäneet rahaa ollenkaan, 

joten heille on budjetoitu hieman vähemmän. Kerhoille on kuitenkin kaiken kaikkiaan ohjattu 

puolet Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan –HYY:n toiminta-avustuksesta. Lahtela kertoi, että 

Klusterista ei tänä vuonna tule kustannuksia, ja että viestintään on lisätty Kasken sponsorointi 

350e. Ripan syntymäpäivän johdosta hänen lahjaan on budjetoitu rahaa. Heidi Lehtiniemi 

kysyi, tämän vuoden hyväntekeväisyys kohdetta. Jenni Jääskeläinen vastasi, että kohdetta ei 

ole vielä päätetty. Lehtiniemi sanoi, että HYY:n toiminta-avustus voi olla alakanttiin eli 

mahdollisesti saadaan enemmän kuin 1250e. Eero Lahtela totesi, että tulos on hieman 

ylijäämäinen, mutta riippuu monista asioista, kuten esimerkiksi ekskun kustannuksista, HYY:n 

tuesta ja historiikin myynnistä. 

Hyväksytään talousarvio yksimielisesti. 
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11. JÄSENMAKSU VUONNA 2018 

Jenni Jääskeläinen ehdottaa, että jäsenmaksu olisi vuonna 2018 kertaluontoinen ja sen summa 

10 euroa. 

Hyväksytään ehdotus yksimielisesti. 

 

12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Jenni Jääskeläinen kertoi, että Biosfääriltä on tullut kokouskutsu 26.2. Viikin Think Companyllä 

pidettävään kevät kokoukseen kello 18. Nimetään edustajiksi Heidi Lehtiniemi ja Veera Aalto.  

 

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Jenni Jääskeläinen päätti kokouksen ajassa 17.55. 

 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Jenni Jääskeläinen, puheenjohtaja  Sonja Naalisvaara, sihteeri 
 
 
Pöytäkirjan oikeaksi todistavat: 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Eero Lahtela, pöytäkirjantarkastaja  Tessa Kauppinen, pöytäkirjantarkastaja 
 
 
Liitteet: 
Liite 1 Esityslista 
Liite 2 Toimintakertomus 2017 
Liite 3 Tilinpäätös 2017 
Liite 4 Toimintasuunnitelma 2018 
Liite 5 Talousarvio 2018 


