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ESITYSLISTA 
 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja Jenni Jääskeläinen avaa kokouksen ajassa klo 16.15. 
 

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

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
Valitaan Tessa Kauppinen ja Kasper Mickos pöytäkirjantarkastajiksi.  
 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Hyväksytään esityslista (liite 1). 
 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

6. SAAPUNUT POSTI 
Tiedottaja Kasper Mickos kertoi, että Leväperäisen lasku on saapunut ja toimitettu 
taloudenhoitaja Eero Lahtelalle. Jääskeläinen kertoi, että Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan 
– HYY:n järjestämään Haloo? -koulutustapahtumaan oli tullut kutsu, mutta tapahtuma on 
valitettavasti peruttu. Jääskeläinen kertoi, että MYY ry on kutsuttu osallistumaan Tieteiden 
päivät-tapahtumaan.  



 
7. OPINTOASIAT 

7.1. BIOSFÄÄRIN OPINTOIMIKUNTA 
Biosfäärin opintovastaava Nea Tuomela esittäytyy. Tuomela kertoi, että ensi vuonna 
Biosfääri suunnittelee perustavansa opintotoimikuntaa, mihin kuuluisivat ainejärjestöjen 
ja tiedekuntien opintovastaavat sekä opinto-ohjelmien opiskelijaedustajat. Toimikuntaan 
voisivat myös näistä ulkopuoliset halutessaan liittyä. Tarkoitus olisi, että opintotoimikunta 
kokoontuisi kerran kuussa ja tapaamisesta tehtäisiin muistiinpanot, jotka toimitettaisiin 
Biosfäärille. Tuomela kertoi, että tavoitteena on parantaa tiedonkulkua ja jakaa 
opintovastaavien ja -edustajien vastuuta. Biosfääri olisi vastuussa yhteydenpidosta 
HYY:hyn ja tiedekuntaan, kun ainejärjestöt voisivat kertoa tietonsa toimikunnalle ja sitä 
kautta Biosfäärille.  
Todetaan, että idea kuulostaa hyvältä! Kiitos Nea! 
 

7.2. MUUT OPINTOASIAT 
Opintovastaava Sara Simola kertoi, että opiskelijajäsenet johtoryhmiin on vallittu. ECGS-
maisteriohjelman johtoryhmään edustajiksi valittiin Heidi Annala (varajäsen Erika 
Haakana) ja Ville-Pekka Niskanen (varajäsen Joel Lindqvist). Ympäristötieteiden 
kandiohjelman johtoryhmän opiskelijaedustajiksi valittiin Eveliina Raaska (varajäsen Tia 
Seppänen) ja Maija Aro (varajäsen Reetta Rossi). Simola kertoi, että huomenna on 
ympäristötieteiden kandiohjelman johtoryhmän kokous, jossa esitetään, että kaikilla 
opiskelijaedustajilla olisi äänioikeus, myös varajäsenillä. Simola oli itse ehdottanut tätä. 
Hyvä Sara! Jääskeläinen kiittää Simolaa myös monen vuoden työstä opintovastaavana, 
kiitos Sara! 
 

8. YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYKSEN KOKOUS 17.12.2018 
Jääskeläinen esittää, että kutsutaan koolle ylimääräinen yhdistyksen kokous 17.12.2018 klo 
15.30 alkaen, Biokeskus 3 kerhohuone. Kokouksessa esitetään, että MYY ry:n jäsenvastaava 
Milla Elsilä vuodelle 2019 valitaan hallituksen jäseneksi. Hyväksytään ehdotus. 

 
9. TALOUS 

9.1. TALOUDEN TILANNE 
Taloudenhoitaja Eero Lahtela kertoi, että MYY ry:n tilillä on tällä hetkellä vajaa 1900 euroa 
ja käteiskassassa 1280 euroa. Lahtela kertoi, että Leväperäisen lasku ja uusien 
järjestöhaalarimerkkien lasku on maksettu. Hän totesi, että varastoinventointi tulee tehdä 
ennen vuoden vaihdetta. Lahtela myös kertoi osallistuneensa 4.12. HYY:n tilinpäätösiltaan.  
Myös Karkkilan bussit on maksettu, mutta vuokrasta ei ole tullut vielä laskua. Lahtela 
huomautti, että kolme henkilöä eivät ole maksaneet Karkkilaa, teatterieksun maksut 
puuttuvat myös kolmelta henkilöltä ja kahdelta henkilöltä puuttuu haalareiden maksut. 
Lahtela kertoi, että yksi henkilö on vahingossa tilannut kahdet haalarit, joten hän kysyi 
mitä teemme tämän tilanteen kanssa. Päätetään myydä ylimääräiset haalarit Welcome 
fair-tapahtumassa vaihto-opiskelijoille.  
 
Lahtela totesi, että kaiken kaikkiaan MYY ry:n vuoden 2018 talous on 330e tappiolla 
johtuen ekskun budjetin ylityksestä. 
Lehtiniemi kysyi, onko Aktiasta kuulunut mitään koskien maksuhyvitystä ylimääräisistä 
korteista. Lahtela vastasi, että ei, mutta hän laittaa viestiä heille.  



 
Jääskeläinen sanoi lähettävänsä exqun excel-taulukon Lahtelalle ja häntä tarkistamaan, 
että kaikki tapahtumat on tilinpäätöksessä. Jääskeläinen ehdottaa tulevalle hallitukselle, 
että he käyttäisivät mahdollisesti Flow:n talkootuloista noin 1000e MYY ry:n talouden 
tasaamiseen. Lehtiniemi myös huomautti, että Flow:sta voitaisiin tienata enemmän rahaa, 
jos pidetään esim. 2 eri ryhmää. 
 

9.2. PÄÄTÖS HYVÄNTEKEVÄISYYSKOHTEESTA 
Jääskeläinen esittää, että ei tänä vuonna laiteta rahaa hyväntekeväisyyteen johtuen MYY 
ry:n taloudellisesta tilanteesta. Hyväksytään ehdotus. 
 

10. JÄSENASIAT 
10.1. UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN 

Todetaan, että ei ole uusia jäseniä. 
 

10.2. JÄSENMÄÄRÄ VUODEN 2018 LOPUSSA 
Lahtela sanoi, että ei vielä tiedä vuoden 2018 lopullista jäsenmäärää. Lahtela ja 
Jääskeläinen selvittävät jäsenmäärän myöhemmin. 

 
11. VIESTINTÄASIAT 

11.1. TESTAMENTIT JA PEREHDYTYKSET 
Jääskeläinen kertoi tänään luovuttaneensa puheenjohtajan testamentin Sonja 
Naalisvaaralle ja perehdyttäneensä hänet. Lehtiniemi kertoi kirjoittaneensa 
testamentit grundibileistä, Flow-talkootyöstä, varapuheenjohtajan virasta sekä 
kansainvälisyysvastaavan virasta. He ovat myös sopineen Mickosin kanssa 
tapaamisen perehdytykselle. Naalisvaara kertoi perehdyttäneensä Saku Suhosen ja 
luovuttaneensa testamentin. Lahtela on kirjoittanut testamentin ja aikoo 
perehdyttää Ellen Haaslahden tällä viikolla. Tessa Kauppinen ja Saga Sundholm 
kertoivat kirjoittaneensa testamenttinsa ja perehdyttävänsä Kati Kaupin ja Tuuli 
Ramoksen ensi viikolla. Mickos on kirjoittanut testamentin ja perehdyttää Kaisa 
Oikarisen tällä viikolla.Simola sanoi perehdyttäneensä tulevan työelämävastaavan 
Senni Heimalan ja tulevan opintovastaavan Reetta Rossin. Hän sanoi lähettävänsä 
Rossille testamentin. Naalisvaara kertoi, että Veera Aalto perehdyttää Milla Elsilän 
tällä viikolla. 
Jääskeläinen kysyi Lehtiniemeltä ekskuvastaavien perehdyttämisestä. Lehtiniemi 
sanoi kysyvänsä tämän vuoden ekskuvastaavilta asiasta. 
 
 

11.2. LEVÄPERÄINEN 2019 
Leväperäisen toimittajakunta on kokoontunut 5.12.2018 ja päätoimittaja Aku 
Haapanen on lähettänyt viestin hallitus-listalle. Viestissä pyydettiin hallitusta 
päättämään Adobe CC -lisenssin hankkimisesta Leviksen taittajalle ja toimittamaan 
kevään 2019 tärkeimmät päivämäärät ensimmäiseen Levikseen. Ensimmäisessä 
Leviksessä julkaistaan myös kuvalliset hallitusesittelyt ja puheenjohtajan terveiset 
hallituspalstalla. Haapanen pyysi myös visioita vuoden 2019 lehdelle ja 
hallituspalstalle. Siirretään päätettäväksi vuoden 2019 ensimmäisessä hallituksen 
kokouksessa Adobe CC -lisenssin hankkiminen Leväperäisen taittajalle, vuosimaksu 



241,80 €. Perusteluna lisenssin hankkimiselle on, että taitosta vastaava Leviksen AD, 
Nelli Honkela, asuu Viikissä ja kulkeminen Aleksandriaan, jossa ainoat 
multimediatietokoneet ovat, hankaloittaisi lehden taittamista. 
Jääskeläinen totesi, että tämä uudelle hallitukselle tiedoksi.  
 

11.3. MUUT TIEDOTUSASIAT 
Mickos totesi, ettei tehnyt tässä kuussa kuukausitiedottetta, koska MYY ry:llä oli 
tiedossa vain yksi tapahtuma. 
 

12. TILA-ASIAT 
Lehtiniemi mainosti, että meillä on nyt uusi kaappi jee! Mickos lupasi ottaa kopin ja hoitaa 
vanhan kaapin pois. Lehtiniemi totesi, että kaappi on vähän pienempi kuin aikaisempi, mutta 
siinä on enemmän hyllyjä niin pysyy paremmin järjestyksessä. Jääskeläinen kertoi, että mikäli 
MYY ry osallistuu kappien siivoamiiseen, saadaan kertsiltä mahdollisesti pari hyllyä lisää. 
 
Lehtiniemi kertoi olleensa Ulrikan toimikunnankokouksessa, jossa päätettiin, että toimikunnan 
jäljellä olevat rahat jaetaan niiden järjestöjen kesken, jotka olivat siivouspäivinä ja 
muuttamisessa mukana. Tämä summa on noin 20e. 
 
Naalisvaara kertoi, että torstaina on Pupu-tilan kokous klo 17, jonne hän pääsee itse vain 
alkuun hetkeksi. Myös toinen klusterivastaava Kati Kauppi on estynyt menemään paikalle. 
Naalisvaara kysyi, pääsisikö joku muu paikalle, mutta kukaan ei valitettavasti pääse. 
Kokouksessa olisi tarkoitus keskustella säännöistä, kalustehankinnoista ja varastotilan 
käytöstä. Tilasta voidaan mahdollisesti saada myös varastotilaa.  
 

13. HALLITUKSEN VIRKISTÄYTYMINEN 
Lahtela kertoi, että järjestetään hallituksen virkistäytyminen 13.12 omakustanteisesti ja 
ohjelmassa on joko minigolfia tai keilausta. 
 

14. MENNEET TAPAHTUMAT 
Ekskukuva ilta oli 13.11. ja paikalla oli 25 osallistujaa. Lehtiniemi kertoi, että oli hauskaa ja on 
ideoitu et voitaisiin järjestää ekskukuvailta eksku, jossa katseltaisiin menneiden vuosien 
ekskujen kuvia. 
Karkkila järjestettiin 16-18.11. ja paikalla oli 105 osallistujaa. Kauppinen kertoi, että 11 
osallistujaa on antanut palautetta, joista moni oli positiivista! Palautetta on annettu hyvästä 
yhteishengestä, ja siitä, että kaikki oli otettu hyvin huomioon. Tapahtuma toimi kuulemma 
paremmin kuin aikaisempina vuosina. Lauantain bussit olivat hyvä juttu ja se, että 
osallistujamäärää oli rajoitettu. Toivottiin, että molemmat saunat olisi voinut lämmittää. 
Yhteisleikkien suhteen mielipiteet jakautui vahvasti. Hiljainen huone ei kuulemma ollut 
toiminut, sillä ovi ei pysynyt kiinni. Osa oli myös kokenut ahdistavaa tai sopimatonta käytöstä, 
mutta tätä ei kuitenkaan oltu avattu sen enempää. 
Järjestäjistä kaksi oli antanut palautetta. Siellä oli todettu, että aamupalatiimille olisi hyvä 
varata sängyt ja, että reseptit olisi hyvä laittaa ylös. Tästä syystä välillä keittiössä oli hankala 
auttaa. Vaikka aamupalatiimille ei suoraan varattu sänkyjä, todetaan kaikkien 
aamupalatiimiläisten kuitenkin saaneen sänkypaikat. Todetaan myös, että tapahtuma toimi 
paremmin kuin vuosi sitten! 



Loimun opiskelijat – Viikki eli LoVi järjesti työelämäillan 19.11. ja paikalla oli 15 osallistujaa. 
Heureka-ilta järjestettiin 20.11. ja paikalla oli noin 60 opiskelijaa. Tarjolla oli ilmasta ruokaa ja 
viiniä! Simola totesi kuitenkin, ettei ollut kauheasti yhteistä ohjelmaa vaikka tapahtuman 
ideana oli tutustua muihin. 
Reggeaton eksku oli 23.11. ja oli kivaa, jee! Tapahtumaan osallistu 15 henkilöä. Lahtela totesi, 
että tapahtumasta ei ole vielä tullut laskua. 
Suominight oli 23.11., mutta Resilience:ltä ei tullut edustusta paikalle.  
Saara Pörsti edusti MYY ry:tä HYY150-vuosijuhlilla. 
 
Kauppinen kertoi, että MYY ry:n facebook-ryhmässä on julkaistu jäsenkysely kuluneen vuoden 
toiminnasta. Kyselyyn vastasi 15 henkilöä, joista 2 opiskeli jotain toista alaa.  
Vastauksissa todettiin, että MYY ry:n tapahtumissa ei syrjitä ja kaikki halukkaat otetaan 
mukaan. Osa kuitenkin oli kokenut, että meininki on kuitenkin hieman sisäänpäin kääntynyttä, 
johon ulkopuolisen on vaikea tulla mukaan. Vastauksissa myös mainittiin, että Grundibileiden 
lipunmyynti oli syrjivää, sillä lippujen oli sanottu olevan loppu, mutta osalle oli silti myyty 
tämän jälkeen lippuja. Todetaan tähän, että lipunmyynnin sekavuus johtui pääosin siitä, kun 
järjestettiin tapahtuma ensimmäistä kertaa. Vastauksien mukaan tapahtumissa korostetaan 
usein myös liikaa myyläiskuplaa, ja lopuksi mainitaan, että kyllä kaikki muutkin ovat 
tervetulleita.  
Tapahtumat koettiin kuitenkin tasa-arvoisiksi ja yhdenvertaisiksi, jossa kaikki hyväksytään. 
Tapahtumat on myös jaettu kaikille ainejärjestöille ja mainostettu avoimina.  
Tulevaisuudelta toivottiin voimakkaampaa laulunjohtoa sitseillä sekä formaalimpia ja 
cocktailteemaisia sitsejä. Vastauksissa oltiin todettu, että Puolan ekskursio oli yllättänyt 
alkoholipainotteisuudellaan ja oltaisiin toivottu, että tästä oltaisiin tiedotettu etukäteen. 
Työelämätapahtumia ja ekskuja toivottiin lisää sekä yhteisiä tapahtumia muiden järjestöjen 
kanssa. Vastauksissa oltiin myös ehdotettu urheilutapahtumia sekä urheilu- ja tietokilpailuja. 
Ensi vuonna silmällä pitäen toivottiin, että MYY ry osallistuisi enemmän yhteiskunnalliseen 
keskusteluun.  
 
Jääskeläinen kertoi, että tulevana vuonna olisi tavoite saada MYY ry:n historiikki vihdoin 
valmiiksi, sillä sitä on tehty ensi vuonna 10 vuotta. Jääskeläinen myös kertoi, että MYY ry on 
perustettu 1.11.1961 ja ehdotti, että 1.11.2019 tuleva hallitus voisi järjestää MYY ry:n 58-
vuotiset vähän fiinimmät synttärisitsit, jotka toimisivat samalla historiikin 
julkistamistilaisuutena. Kuulostaa kivalta! 
 

15. TULEVAT TAPAHTUMAT 
Lemminkäinen teatterieksku on tänään 10.12. klo 19. 
Pe on huispaustreenit 14.12 klo 14. 
Ylimääräinen yhdistyksen kokous on 17.12 klo 15.30. 
Kuraattorin joululaulut 17.12. klo 16. 
Todetaan, että ei valitettavasti ehditä pitää kiitosiltaa tänä vuonna. 
 

16. ILMOITUSASIAT 
Sonja Naalisvaara kertoi, että haalareiden tulisi saapua tällä viikolla ja jakavansa niitä kertsillä 
loppu viikosta. 
Jenni Jääskeläinen kertoi, että hänet valittiin Agronomiliiton valtuustoon, jee! 
 



17. MUUT ESILLE TULEVAT ASIA 
Todetaan, että muita esille tulevia asioita ei ole. 
 

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Päätetään kokous ajassa 17.37. 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi Helsinki __/__.2018 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Jenni Jääskeläinen, puheenjohtaja  Sonja Naalisvaara, sihteeri 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Tessa Kauppinen, pöytäkirjantarkastaja Kasper Mickos, pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
LIITTEET  
Liite 1   Esityslista 


