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ESITYSLISTA 
 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja Jenni Jääskeläinen avasi kokouksen ajassa 16.31. 
 

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

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Jääskeläinen ehdotti, että lisätään esityslistaan (liite1) kohta 8. Järjestötilasopimus.  
Hyväksytään esityslista näillä muutoksin. 
 

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
Jääskeläinen ehdottaa, että edellisestä pöytäkirjasta 12/2018 poistetaan kohdasta 6. tarpeeton 
kysymys ja kohdasta 12. tarpeeton viitenumero.  
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja näillä muutoksilla.  
 

5. SAAPUNUT POSTI 
Tiedottaja Kasper Mickos kertoi, että MYY ry:lle on saapunut Agro-forstin vuosijuhlakutsu, joka 
ajoittuu maaliskuulle. Sovitaan, että Mickos välittää kutsun tulevalle hallitukselle ja he voivat 
valita edustajat ensimmäisessä kokouksessaan. 
 

6. TALOUS 
Todetaan, että taloudenhoitaja ei ole läsnä kokouksessa, mutta on toimittanut taloutta 
koskevan muistion. Jääskeläinen lukee taloudenhoitaja Eero Lahtelan lähettämän muistion.  
Muistion mukaan, MYY ry:n tilillä on tällä hetkellä 4 602,06e ja käteiskassassa on 1 274,85e. 
MYY ry:n tilille on maksanut UAB Airhotel 147 euroa palautuksina käyttämättömistä huoneista 
exqulla, Loimu on maksanut Grundibileiden 100 euron sponssin ja Markus Lauha on maksanut 
500 euroa hyvitystä MYY ry:n juomista. MYY ry:n tililtä on maksettu uudet pöytäliinat 263e ja 
sääntömuutos 85e. Lahtela myös totesi muistiossaan, että Karkkilan on maksanut 78 henkilöä, 
joka on 1 936 euroa, eli osalta vielä puuttuu maksut. Vuorovaikeutukselle maksetaan heidän 



osuus (20%) Grundibileiden tuotuoista, kunhan Lahtela saa vielä kuitin taksista. Tämä on noin 
151,8-163,8 euroa. 
Haalarien sponsorointilaskut on lähetetty Sulapacille (400e), Kekkilälle (200e), Virkistyshotelli 
Yyterille (500e) ja Loimulle (208,5e). Todetaan, että Agronomiliitto maksaa ainejärjestötuen 
kerran vuodessa, johon sisältyy 150 euron sponsorointi haalareihin, joten heiltä tätä ei tarvitse 
laskuttaa. 
Lahtela kertoi muistiossaan myös soittaneensa Aktiaan. Pankkikortteja on tällä hetkellä 3 
kappaletta ja kesäkuussa maksuissa näkyi vielä 4 korttia. Todellisuudessa pankkikortteja pitäisi 
olla käytössä vain kaksi kappaletta. MYY ry:llä on oikeus saada takaisin nämä ylimääräiset 
maksut kahdesta ylimääräisestä kortista, sillä Aktia on pitänyt hallituksen edellisillä jäsenillä 
kortteja voimassa. Hallitus voi laatia virallisen valitusviestin, josta käy ilmi kaikki tarvittavat 
tiedot. Heidi Lehtiniemi sanoi tekevänsä tästä valituksen Aktialle ja pyytävänsä maksuhyvitystä. 
 
Kauppinen totesi, että alustavien laskelmien mukaan MYY-MaO-sitseistä on mahdollisesti 
tullut voittoa noin 300e. 
 
Jääskeläinen kertoi lähettäneensä viime viikolla hallituksen jäsenille talousarvion sekä exqun ja 
Karkkilan budjetin. Jääskeläinen totesi, että talousarvio (liite 2) on vasta raakaversio. MYY-
MaO-sitsien tuottoja ei ole vielä kirjattu tähän laskelmaan ja Grundibileiden budjetti tulee vielä 
tarkistaa. Jääskeläinen kertoi, että tapahtumat ovat voitolla noin 377 euroa ja totesi, että hyvin 
ollaan tapahtumista voitolla, vaikka Lammi pako -tapahtumasta tehtiin tappiota. Kerhojen 
budjetit on myös päivitetty. Todetaan, että hallintokuluja on paljon jäljellä, sillä 
vuosijuhlaedustukseen on varattu budjettia, mutta sitä ei ole käytetty. Näiden laskelmien 
mukaan vuosi 2018 tulos on jäämässä alijäämäiseksi -185,97 euroa.  
 
Jääskeläinen esitteli Puolan ekskun budjettia ja totesi myös sen olevan alijäämäinen. Tähän 
syynä ovat muun muassa tuloihin laskettu Loimun tuki, jota ei kuitenkaan saatu. Myös 
viimeisenä päivänä MYY ry:n maksama yhteisruokailu on iso syy alijäämään. Budjettia laskiessa 
yksi excel-solu oli jäänyt pois summalaskussa, minkä takia budjetissa ei oltu huomioitu kaikkia 
kuluja. Todetaan, että tulevaisuudessa exquvastaavien tulisi käydä heidän talousarvio läpi 
yhdessä hallituksen talousvastaavan kanssa ja hyväksyttää se hallituksella, jotta tällaista ei 
tapahtuisi uudestaan.  
 
Jääskeläinen esitteli Karkkilan budjettia, mutta totesi, että se on hieman vanhentunut. Kaksi 
henkilöä on ilmoittanut vaihtavansa koko viikonlopun vain yhteen yöhön, jolloin heiltä on 
peritty vain yhden yön maksu. Jääskeläinen totesi, että ruokiin on budjetoitu 600 euroa, mutta 
toivottavaa olisi, että pysyttäisiin noin 600 euroa.  
 
Jääskeläinen kertoi menevänsä huomenna lunastamaan Lemminkäinen -kansallisteatterin 
ekskun teatteriliput huomenna.  
 

7. UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN 
Todetaan, että taloudenhoitaja on ilmoittanut, että uusia jäseniä ei ole. 
 

8. JÄRJESTÖTILASOPIMUS 
Myy on ollut mukana kahdessa tapaamisessa. 



Lehtiniemi kertoi, että sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä kerrottu sääntöjä jne.  Helsingin 
Yliopiston Ylioppilaskunnalta - HYY:ltä saatu tehtäväksi organisoitua oma ”toimikunta” 
maaliskuuhun mennessä. Biosfääri ja MMYL ovat sanoneet ottavansa vetovastuuta. Todetaan, 
että tilan säännöissä tulisi määritellä esimerkiksi, miten tila tulee siivota käytön jälkeen, kuinka 
sitä varataan ja kuinka usein. Sääntöihin just miten siivotaan, miten varataan jne. Lehtiniemi 
kertoi, että allekirjoitusten yhteydessä painotettiin avainkorttien olevan henkilökohtaisi, eikä 
muiden avainkortteja ei saa käyttää. Jonkun muun avainkorttia käyttäessä, molemmilta 
poistetaan käyttöoikeudet. Lehtiniemi kertoi tilojen olevan toimistotiloja, joten niissä on 
yöpymiskielto. Tämä sen takia, että tulipalon sattuessa toimistotilojen odotetaan olevan tyhjät. 
Tapaamisessa oli myös kerrottu, että naapuritilassa toimii Demos, minkä takia tiloissa tulee 
olla hiljaa klo 07-18. Järjestäessä oman järjestönmittapuulla ison tapahtuman, tulee asiasta 
ilmoittaa HYY:lle. 
Järjestötilasopimus löytyy liitteestä 3 allekirjoitettuna. 
 
Todetaan, että muuttoinfosta on kyselty, mutta ei ole saatu tarkempaa tietoa. MYY ry:llä ei 
kuitenkaan ole Ulrikalla muutettavia tavaroita. Lehtiniemi sanoi kyselevänsä asiasta 
Biosfääriltä. Asian suhteen joudutaan kuitenkin odotella vielä, sillä Maatalous-
metsäylioppilaiden liitolta – MMYL ry:ltä ei olla kuultu mitään.  
Todetaan, että vaalikokouksessa olisi hyvä valita tilavastaava. 
 

9. KOKOUSEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN BIOSFÄÄRIN VUOSIKOKOUKSEEN 
Jääskeläinen kertoi, että Biosfäärin sääntöjen kohdassa 8 lukee seuraavasti: ”Kokouksessa 
kullakin jäsenjärjestöllä on käytettävissä kaksi ääntä. Ääntä käyttävät jäsenjärjestön nimeämät 
edustajat tai heidän varaedustajansa niin, että jokaisella edustajalla on käytettävissään yksi 
ääni. Jäsenjärjestöjen edustajien tulee olla Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäseniä.”  
 
Jääskeläinen ehdotti, että nimetään kaksi edustajaa ja heille varaedustajat Biosfäärin 
vaalikokoukseen keskiviikkona 21.11. klo 18.30. Vaalikokous pidetään Viikin Impact Factoryssa 
eli Biokeskus 1:n salissa 1401.  
 
Kasper Mickos lupautui edustajaksi ja Heidi Lehtiniemi sanoi voivansa olla Mickosin 
varaedustaja. Jenni Jääskeläinen sanoi voivansa mennä. 
Päätetään nimetä MYY ry:n edustajiksi Biosfäärin vuosikokoukseen Kasper Mickos ja Jenni 
Jääskeläinen ja varaedustajaksi Heidi Lehtiniemi.  
 

10. MMYL RY:N LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN 
Jääskeläinen kertoi, että MYY ry:n jäsenmäärä vuoden 2017 lopussa oli 268 jäsentä. MMYL ry:n 
sääntöjen mukaan ” liittokokouksissa on kullakin jäsenyhdistyksellä käytettävissä yksi ääni 
jokaista alkavaa 30 Helsingin yliopiston kirjoissa olevaa jäsentä kohti”.  
Jääskeläinen ehdottaa, että valtuutetaan 8 kokousedustajaa MMYL ry:n liittokokoukseen 
maanantaina 19.11.2018 klo 16.00 alkaen osoitteessa Latokartanonkaari 7, sali B6. 
 
Heidi Lehtiniemi, Jenni Jääskeläinen ja Sonja Naalisvaara lupautuivat menemään edustajiksi 
paikan päälle. Tessa Kauppinen, Kasper Mickos ja Saga Sundholm lupautuivat edustajiksi, 
mutta eivät pääse paikalle. Jääskeläinen sanoi tekevänsä heille valtakirjat, jotta Lehtiniemi, 
Jääskeläinen ja Naalisvaara voivat äänestää heidän puolesta. 



Valitaan Maatalous-metsäylioppilaiden liiton- MMYL ry:n liittokokoukseen MYY ry:n 
edustajiksi Heidi Lehtiniemi, Jenni Jääskeläinen, Sonja Naalisvaara, Kasper Mickos, Tessa 
Kauppinen ja Saga Sundholm. 
 

11. MYY RY:N VAALIKOKOUS 
Vaalikokous on torstaina 22.11., jossa valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet, kuraattori ja 
toimihenkilöt. Jääskeläinen totesi, että kokouskutsua ei ole vielä lähetetty, mutta sanoi 
tekevänsä sen pian.  
Keskustellaan toimintavastaavan ja tapahtumapäälikön rooleista. Ehdotettiin, että valittaisiin 
kaksi toimintavastavaa, jotka itse jakaisivat keskenään vastuualueet, jolloin toiselle ei 
kasautuisi enemmän tehtäviä.  
Päätetään esittää, että valitaan vaalikokouksessa kaksi toimintavastaavaa. 
 
Jääskeläinen kertoi, että sääntömuutos on nyt vireillä ja sen pitäisi ehtiä kahdeksassa 
arkipäivässä. Mikäli sääntömuutos ei kuitenkaan ehdi ajallaan, voidaan valita vain yhdeksän 
hengen hallitus. Jääskeläinen ehdottaa, että työelämävastaavasta tehtäisiin hallitusvirka. 
Ehdotus saa kannatusta. Lehtiniemi kysyi, että miten tästä virasta informoidaan myyläisiä, jotta 
saadaan virkaan asiasta oikeasti kiinnostunut henkilö. Mietittiin, jos Sara Simola voisi tehdä 
virasta facebook-päivityksen. 
Päätetään esittää vaalikokouksessa työelämävastaavaa yhdistyksen hallitukseen. 
 
Jääskeläinen myös totesi, että jäsenvastaavan rooli on hieman epämääräinen.  
Ehdotetaan, että jos sääntömuutos ei mene läpi, jäsenvastaava valitaan myöhemmin. 
Sääntömuutoksen onnistuessa valitaan 10 hengen hallitus, johon sisältyy myös jäsenvastaava. 
 
Keskustellaan exquvastaavien roolista. Mietittiin, pitäisikö virka ottaa mukaan hallitukseen. 
Lehtiniemi totesi, että tällöin virka voi olla hankalampi täyttää. Toimihenkilönä se voisi olla 
helpommin lähestyttävä. Keskustellaan, että olisi tärkeää, että ekskuvastaavat saavat selkeät 
tehtävät ja velvoitettaisiin käymään välillä hallituksen kokouksissa.  
 
Lehtiniemi totesi, että B-grundin avain tulee hakea. Jääskeläinen lupautui hakemaan avaimen 
22.11. aamulla.  
 

12. TIEDOTUSASIAT 
Tiedottaja Mickos totesi, että tulevista tapahtumista on tiedotettu ja Leviksen pitäisi ehtiä 
Karkkilaan. Hallitusesittelyt on tullut kaikki aikataulussa, hienoa! 
 

13. OPINTOASIAT 
Todetaan, että opintovastaava ei ole paikalla ja hän on ilmoittanut, ettei ole käsiteltäviä 
asioita. Jääskeläinen kertoi, että on tullut ilmi ECGS-ohjelmassa olevan paljon puutteitta. 
Jääskeläinen kuitenkin, totesi, että MYY ry:ltä ei ole pyydetty kannanottoa tähän.  
Lehtiniemi kysyi, onko Resilience ottanut yhteyttä. Jääskeläinen totesi, että ei. 
 

14. MENNEET TAPAHTUMAT 
MYY-MaO sitsit olivat 30.10. 
Tapahtumaan osallistui lopulta 90 osallistujaa, joista 12 vastasi tapahtumapalautteeseen. 
Kauppisen mukaan tyytyväisyydet olivat jakautuneet aikaisempaa voimakkaammin. 



Tapahtumassa tykättiin ruuasta ja teemasta. Kritiikkiä tapahtuma sai sekavuudesta eikä 
säännöistä oltu kerrottu tarpeeksi selkeästi. Todettiin myös meidän sitsiemme olevan aika 
vapaata, kun palautteissa toivottiin enemmän formaalimpaa meininkiä.  
Kauppinen totesi, että myös järjestäminen oli hieman sekavaa, koska peruutuksia ilmoitettiin 
paljon. 
Todetaan, että fuksisitsit voitaisiin toteuttaa cocktail -teemalla ja formaalimpana. Todetaan 
myös, että laulunjohtajat voisivat kirjoittaa testamentit ja vaalikokouksessa voitaisiin hakea 
laulunjohtajia. Todetaan myös, että läsyissä olevat laulut eivät ole aina MYY ry:n 
yhdenvertaisuus strategian mukaisia. 
Lehtiniemi totesi pyytävänsä yhdenvertaisuusvastaavaa Marika Aihiota täyttämään HYY:n 
yhdenvertaisuus kyselyn. 
 
1.11. oli Biosfäärin nakkibileet. Paikalla olivat Jenni Jääskeläinen, Kasper Mickos sekä fukseja oli 
paikalla ainakin 3. Kaiken kaikkiaan tapahtumassa oli 30 osallistujaa 
 
Kauhuleffamaratoniin osallistui 3.11. neljä henkilöä. 
Dokkari-ilta järjestettiin 5.11., jossa paikalla oli 7 osallistujaa. Mickos kertoi, että elokuvassa 
maalattiin aika mustavalkoinen kuva ja oli kuitenkin näkemisen arvoinen, mutta ei ehkä 
sisällöltään paras mahdollinen. Todetaan, että dokumenttien katsominen selkeästi kiinnostaa, 
joten ehdotetaan että ensivuodelle valitaan dokkarivastaava. Kiitettiin Kasper Mickosia siitä, 
että hän hoiti asian nopealla varoitusajalla! 
 
7.11. Myyläiskupla  
Kauppinen kertoi, että illan aikana esiteltiin hallitus ja kerrottiin toiminnasta. Arttu Kaivosoja ja 
Nea Tuomela kertoivat liikkakerhosta sekä Eero Lahtela ja Arttu Kaivosoja huispauksesta. 
Osallistujia oli kaiken kaikkiaan 24. 
 
Todetaan, että 9.11. oli alumnipikkujoulut. 
 

15. TULEVAT TAPAHTUMAT 
Viikin HYY150-kampuspäivä on 13.11. Jääskeläinen kertoi kysyneensä Kerulta, jos he olisivat 
lähteneet mukaan järjestämään yhdessä smoothie-pistettä, mutta sai vastauksen hieman 
myöhään, että huomiseksi ei oikein ehdi enää sitä järjestää. Todetaan, että koska kaikilla on 
nyt kiirettä, MYY ry ei ole tällä kertaa mukana. 
 
13.11. on PuxQ-kuvailta. Todetaan, että tapahtumaan ei ole varattu budjettia, joten 
nyyttäriteemalla mennään. 
 
15.11. on Megaherbivoren ja Raigon keikka Kaskessa. 
 
16-18.11. on Karkkila! Todetaan, että avain tulee hakea perjantaina klo 11.30-13. Bussit 
lähtevät infon läheltä. Sundholm kertoi tulostavansa turvallisen tilan periaatteet, aikataulun ja 
nakkilistat keittiöön. Kauppinen sanoi, että hän voi päivittää viime vuoden aikataulun tämän 
vuoden mukaiseksi. Todetaan, että bussivastaavia pitää pyytää kuuluttamaan, että bussit ovat 
aivan täynnä, joten jokaisen tulee mennä juuri siihen bussiin, mihin on ilmoittautunut. 
Karkkilatuutoreita pyydettiin lähettämään kuvat Sundholmille. Kauppinen ehdotti, että 
kauppatiimin tavarat voisi laittaa bussiin, jotta kaikki ruuat mahtuisivat autoon. Sovitaan 



ehdotuksen mukaisesti. Sundholm mietti, että voisi tehdä listan siitä, mitkä tavarat menevät 
mihinkin bussiin. Sundholm totesi, että ei ole roskavastaavia. Sovitaan, että keittiötiimillä on 
vastuu keittiön roskista ja kaikilla vastuu yleisistä roskista.  
Jääskeläinen kertoi, että Ripa on tulossa lauantai-iltana Karkkilaan. Ripa oli katsonut, että 
lauantai-illan olevan kirkas, joten hän aikoo ottaa kaukoputken mukaan ja tiedossa olisi 
tähtiretki! 
Kauppinen kertoi, että perjantaina noin klo 21 olisi tiedossa nimikierrosta ja ryhmäytymistä 
sekä mahdollisesti myös jotain pimeäleikkejä ulkona. Lauantaina tiedossa on muumihumppaa, 
piparinleivontaa sekä tutustumista. Sunnuntaille mahdollisesti venyttelyä. Todetaan, että 
kuulostaa erittäin kivalta! Lauantai-iltana myös jaetaan Agronomiliiton stipendi. 
 
23.11. on Suominight, josta Resilence on kertonut olevansa menossa. Todetaan, että kukaan ei 
kuitenkaan valitettavasti pääse MYY ry:stä paikalle. 
 
Lemminkäinen-eksku järjestetään 10.12. Jääskeläinen kertoi, että kaikki MYY ry:n ostamat liput 
on myyty. 
 
Todetaan, että joulukuussa tulee sopia Ripan kanssa Kuraattorin joululaulutuokio. 
 

16. ILMOITUSASIAT 
Lehtiniemi kertoi tilanneensa MYY ry:n jäsenhaalarimerkkejä. 
Vuorovaikeutus ry on pyytänyt MYY ry:n mukaan järjestämään SYKE-ekskua, joka järjestetään 
joulu- tai tammikuussa. Lehtiniemi pyytää työelämävastaavaa Sara Simolaa ottamaan VV:n 
yhteyttä ja kertomaan, mitä myyläiset voisivat toivoa tältä tapaamiselta.  
Jääskeläinen kertoi, että on kirjoittanut tulevaan Leviksen hallituspalstaan ja myös tehneensä 
ilmoituksen sääntömuutoksesta.  
 

17. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Kauppinen totesi, että MYY ry:n tavaroille, kuten laulukirjoille pitäisi keksiä joku parempi 
säilytyspaikka. Hän kysyi, onko Symbioosilta kuultu lisätilasta Viikistä? Jääskeläinen totesi, että 
Kertsi pitäisi siivota, jos halutaan lisää tilaa. Pupu:sta mahdollisesti voitaisiin saada lisää tilaa. 
Sovitaan, että mietitään asiaa seuraavan kokoukseen. 
 

18. SEURAAVA KOKOUS 
Sovitaan, että päätetään seuraava hallituksen kokouksen ajankohta vaalikokouksen jälkeen. 
 

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Päätettiin kokous ajassa 18.38. 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi Helsinki __/__.2018 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Jenni Jääskeläinen, puheenjohtaja  Sonja Naalisvaara, sihteeri 
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