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YHDISTYKSEN KOKOUS
Aika:

Keskiviikko 7.11.2018 klo 17.30

Paikka:

Helsinki Think Company Viikki,
Latokartanonkaari 3, 00790 Helsinki

Läsnä:

Sonja Naalisvaara
Kasper Mickos
Tessa Kauppinen
Eero Lahtela
Sara Simola
Saga Sundholm
Veera Aalto
Kaikki ovat yhdistyksen jäseniä.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
1. KOKOUKSEN AVAUS
Avataan kokous ajassa 17.33.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todetaan, että yhdistyksen jäsenille on lähetetty kokouskutsu seitsemän (7) päivää ennen
kokousta ja kaikki läsnäolevat ovat yhdistyksen jäseniä ja päätösvaltaisia. Todetaan kokous
laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
3.1. PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Ehdotetaan puheenjohtajaksi Sonja Naalisvaaraa. Valitaan Naalisvaara puheenjohtajaksi.
3.2. SIHTEERIN VALINTA
Ehdotetaan sihteeriksi Tessa Kauppista. Valitaan Kauppinen sihteeriksi.
3.3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kasper Mickos ja Saga Sundholm, jotka toimivat myös
ääntenlaskijoina. Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksytään esityslista (liite 1).
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5. ILMOITUSASIAT
Todetaan, ettei ole ilmoitettavia asioita yhdistyksen jäsenillä.

6. MYY RY:N SÄÄNTÖMUUTOS
Naalisvaara kertoi, että MYY ry:n hallitus esittää, että MYY ry:n nykyisiä sääntöjä (liite 2)
muutettaisiin sääntöjen 5 §, 9 § ja 10 § osalta. Säännön 19 § mukaan, sääntöjä voidaan
muuttaa, jos kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyissä
päätösvaltaisissa yhdistyksen kokouksissa, ensimmäisessä yksinkertainen enemmistö, toisessa
2/3 enemmistö annetuista äänistä puoltaa tehtyä ehdotusta.
MYY ry:n sääntöjen mukaisesti, järjestetään kaksi päätösvaltaista yhdistyksen kokousta. Näitä
sääntömuutoksia kannatettiin yksimielisesti päätösvaltaisessa yhdistyksen kokouksessa
23.10.2018.
Naalisvaara kertoi, että MYY ry:n hallitus esittää, että MYY ry:n sääntöjen 5 §, 9 § ja 10 §
muutetaan seuraaviin muotoihin:
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.
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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 ääntenemmistön.
Hallituksen muut jäsenet valitaan vaalikokouksessa sopimalla yksimielisesti tai suorittamalla
suljettu lippuäänestys, jossa ehdottoman ääntenenemmistön saaneet valitaan.

Pidetään äänestys sääntömuutoksesta. Naalisvaara kysyi, pidetäänkö avoin vai suljettu
äänestys. Kukaan ei kannattanut suljettua äänestystä, joten pidettiin avoin äänestys.
Naalisvaara kysyi, ketkä puoltavat näitä esitettyjä sääntömuutoksia. Seitsemän jäsentä puolsi
esitettyjä sääntömuutoksia. Naalisvaara kysyi, ketkä eivät kannata näitä
sääntömuutoksia. Esitettyjä sääntömuutoksia vastusti 0 jäsentä
Hyväksytään sääntömuutos yksimielisesti äänin 7-0.

7. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Todetaan, ettei ole muita esille tulevia asioita.

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätetään kokous ajassa 17.37.
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Pöytäkirjan vakuudeksi Helsinki __/__.2018

______________________________
Sonja Naalisvaara
Puheenjohtaja

______________________________
Tessa Kauppinen
Sihteeri

______________________________
Saga Sundholm
Pöytäkirjantarkastaja

______________________________
Kasper Mickos
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
LIITE 1
LIITE 2

Esityslista
MYY ry:n säännöt

YMPÄRISTÖTIETEIDEN OPISKELIJAT – MYY RY KOKOUSPÖYTÄKIRJA
LIITE 1
YHDISTYKSEN KOKOUS
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 7.11.2018 klo 17.30
Helsinki Think Company Viikki,
Latokartanonkaari 3, 00790 Helsinki

ESITYSLISTA
1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
3.1. PUHEENJOHTAJAN VALINTA
3.2. SIHTEERIN VALINTA
3.3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
5. ILMOITUSASIAT
6. MYY RY:N SÄÄNTÖMUUTOS
7. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

07.11.2018

