Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry
Hallituksen kokous 2/2019
Aika: Maanantai 4.2.2019 klo 17
Paikka: Viikki Think Company
Paikalla:

Sonja Naalisvaara poistui 19:24
Saku Suhonen
Kasper Mickos
Ellen Haaslahti
Reetta Rossi
Kaisa Oikarinen
Tuuli Ramos
Kati Kauppi
Senni Heimala
Milla Elsilä

Muut jäsenet:
Jenni Jääskeläinen saapui 17:39.
Järjestön ulkopuoliset:
Maria Heinonen poistui 18:26.

ESITYSLISTA
1. KOKOUKSEN AVAUS

Avataan kokous ajassa 17:06.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksytään esityslista (liite 1).
4. PÖYTÄKIRJANTARKASTUSTAVASTA PÄÄTTÄMINEN

Naalisvaara ehdottaa, että kokouksen pöytäkirjat hyväksytään aina seuraavassa
kokouksessa, jotta pöytäkirjantarkastajia ei tarvita. Hyväksytään ehdotus.
5. ILMOITUSASIAT
Milla Elsilä ja Sonja Naalisvaara olleet Viikin Think Companyn ainejärjestötapaamisessa.
Hallitus kokoontui suunnitteluiltaan 28.1. Ellen Haaslahti ja Naalisvaara laatineet vuoden
2019 alustavaa talousarviota 29.1.

Kasper Mickos ja Naalisvaara olleet 29.2. Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan
PJ-seminaarissa.
Alina-koulutuksessa ovat olleet myyläiset Tuuli Ramos, Kati Kauppi, Kasper Mickos,
Hannele Pudas, Markus Lauha ja Venla Forssel.

6. SAAPUNUT POSTI
4H-kerho villiruokakerholta tullut postia. Lisäksi agronomiliitolta tullut sähköpostia
yhteistyösopimuksesta. Kuraattorimme Risto Willamo on lähettänyt sähköpostia, jossa
kertoi Helsingin Yliopiston rehtorin sairastuneen.
7. BIOSFÄÄRI
Maria Heinonen biosfääriltä tullut vierailemaan kokoukseen. Kertoi biosfäärin
palautekyselystä, johon toivotaan vastauksia. Yhteistyötä ainejärjestöjen välillä yritetään
kovasti lisätä ja ylläpitää.
Biosfääri järjestää laskuhumalabileet laskiaistiistaina 5.3. Etkot järjestetään
Pupu-klusterilla. Vappuviikolle toivotaan, että joka päivä olisi joku tapahtuma eri
ainejärjestöjen järjestäminä.
Biosfäärin vuosikokous Viikin Think Companylla 19.2. Mickos ja Haaslahti lupasivat
mennä. Senni Heimala ja Reetta Rossi varalle.
Kaisa Oikarinen otti esille, että olisi mukava järjestää biosfäärin alaisten ainejärjestöjen
hallitusten yhteistä iltaa. Naalisvaara kannatti ajatusta. Heinonen sanoi ehdottavansa
ideaa Biosfäärin hallitukselle.

8. HISTORIIKKI
Jenni Jääskeläinen kertoi olleensa 30.1. tapaamassa Jenni Heikkistä, joka vetää MYY ry:n
historiikkiprojektia. Historiikki pyritään saada valmiiksi tämän vuoden aikana. Kaikki
aineisto on Jenna Kotilehdon luona Sammatissa. Aineisto aiotaan hakea maaliskuun
aikana. MYY ry sponsoroi mahdollisesti bensoissa, sillä historiikilla ei ole ylimääräisiä
varoja. Aineistolle tarvittaisiin jokin uusi säilytyspaikka, mahdollisesti esim. Pupun
kaappi. Aineistossa muun muassa valokuvia, jotka pitäisi digitoida. Kuvatoimitukseen ja
taittoon varattu rahaa. Timo Tikka luvannut taittaa, Kati Kallioniemeltä kannattaa kysyä
ja Lauri Lähteenmäeltä.
Kirjoittamiseen tarvittaisiin myös apua. Pyydetään Leviksen toimitusta apuun. 90-luvulta
on melko vähän tekstiä. Tekstiä pyritään laatimaan lisää Levisten ja

toimintakertomusten pohjalta. Ympäristönsuojelutieteestä ja Y-kandista puuttuu
kehitystarina. Myöskään kansikuvaa ei ole päätetty, ja siihen kaivataan ideoita.
Naalisvaara ehdottaa tapahtumaa, jossa luotaisiin historiikkitiimi. Alumnit eivät ole
olleet innokkaita ottamaan vastuuta historiikista. Selvitetään historiikin holvi-tilillä
olevat varat.
9. VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN
Jääskeläinen esitteli vuoden 2018 tilinpäätöstä (liite 2). Tuloslaskelma ei erittele tuottoja
esim. siteistä, vaan kertoo vain erotuksen. Karkkilan budjetti positiivinen, sillä ei ole
kirjattu viime vuonna siirtovelkaan. Tilikauden tulos olisi täten virheellisesti 1201,14
euroa. Jääskeläinen lupasi selvittää mahdollisuutta avata tilinpäätöstä Eero Lahtelan ja
Sally Weaverin kanssa ja tehdä siihen korjauksia.
Todetaan, että tilinpäätöstä ei voida allekirjoittaa nyt. Sovitaan, että selvitetään asiaa ja
allekirjoitetaan nykyinen tai korjattu tilinpäätös keskiviikkona 6.2. ennen
toiminnantarkastajille luovutusta.
Aloitetaan tauko ajassa 18:26.
Jatketaan kokousta ajassa 18:31.
10. VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUS
Naalisvaara totesi, että toimintakertomusta ei ole vielä laadittu. Tarkastellaan
kertomusta vuosikokouksessa.
11. VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMA
Keskusteltiin vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta. MYY ry koettu toisinaan vaikeasti
lähestyttäväksi. Tapahtumissa tullaan kiinnittämään enemmän huomiota avoimuuteen
muillekin, kuin myyläisille. Hallituksen kokoukset järjestetään noin 3 viikon välein.
Hallituspestien testamentteja pyritään päivittämään pitkin vuotta, jotta niistä saataisiin
kattavammat.
Toukokuussa toteutetaan toimintasuunnitelman ja talousarvion seuranta.
Elsilä toivoi tuutori- ja fuksitoimintaan lisää selkeytystä. Hän ehdotti yhteistä listaa
kaikista infottavista asioista reiluuden ja tavoittavuuden vuoksi. Tuutoreille valmiudet
leikkiä eri leikkejä. Toivotaan myös enemmän tutortapaamisia ennen syksyn fukseja.
Oikarinen kertoi tiedottamisesta. Tulevana vuonna MYY ry aikoo ottaa Instagramin
paremmin haltuun. Lisäksi MYY ry:n tapahtumista aiotaan tiedottaa aktiivisesti myös
muille ainejärjestöille. MYY ry:n nettisivujen selkeyttämistä selvitetään ja mahdollisesti
luodaan englanninkielinen versio.

Jenni Jääskeläinen saapui 17:39
Opintoasioissa Toopen päivitys. Lisäksi aiotaan mahdollisesti järjestää rentoa
opintoasiahengausta.
Heimala kertoi työelämätoiminnasta. Tavoitteina uusien suhteiden luominen ja
vanhojen ylläpito, järjestöjen välinen yhteydenpito sekä yritysvierailujen.
Elsilä kertoo kerhotoiminnasta. Pyritään edistämään kerhojen aktiivisuutta ja
avoimuutta. Lisätään yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kerhojen kanssa.
Täydennetään toimintasuunnitelma valmiiksi 15.2. mennessä.
12. TALOUS
VUODEN 2019 TALOUSARVIO
Haaslahti ja Naalisvaara laatineet alustavan talousarvion. Keskusteltiin vuoden
2019 talousarviosta.

12.1.

12.2. MUUT TALOUSASIAT
Kauppi kysyi sitsien ostoksista, sillä hänellä ei ole vielä MYY ry:n tilin kortteja.
Todettiin, että menot voidaan laskuttaa normaalilla menettelyllä MYY ry:ltä
kulukorvauslomakkella.
Haaslahti tarkastaa 5.2. sitsien osallistumismaksut.
Päätetään ottaa käyttöön toinen käteiskassa, johon voidaan säilöä 300 euron
jatkuva käteisvara.

13. UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksytään kaksi uutta jäsentä (liite 3).
14. HEDDA GABLER
14.1. SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN
Naalisvaara esitteli Hedda Gabler eli Pupu-tilan sääntöjä (liite 4). Milla Elsilä kysyi
ainejärjestöjen äänimäärästä esikunnassa, kun ainejärjestöllä on enemmän kuin
yksi jäsen. Näiden sääntöjen mukaan, jokaisella valituilla on yksi ääni. Määrä ei
ole siis ainejärjestösidonnainen. Ehdotetaan, että sääntöjä muokattaisiin niin,
että edustajien määrä tietystä ainejärjestöstä on rajattu. Mietittiin myös
mahdollisuutta siihen, että ainejärjestöjen äänimäärä olisi rajattu, kuten
esimerkiksi kaksi ääntä. Otetaan asia esille Pupun kokouksessa.

Naalisvaara totesi myös, että säännöissä puhutaan pupuprikaatin puheenjohtajasta, ja
jossain kohdin taas komentajasta.
Mickos toi esille myös, että mahdolliset sääntömuutokset tulisi mainita kokouksien
esityslistassa.
Hyväksytään säännöt näillä muutoksilla (liite 4).
14.2. MUUT ASIAT
9.2. kokous. Naalisvaara tai Kauppi menossa, ja jompikumpi aikoo asettua
ehdolle esikuntaan. Illalla vietetään avajaisia.
15. TIEDOTUSASIAT
Naalisvaara kiittää Oikarista hienon kuukausitiedotteen laatimisesta.
Oikarinen kertoi, että aikoo tiedottaa viinikisasta pian. Ramos lupasi laatia viinikisasta
Facebook-tapahtuman. Oikarinen lupasi tehdä vuosikokouksesta Facebook-tapahtuman
ja Naalisvaara laatii kokouskutsun. Oikarinen lupasi huolehtia 5.2. sitseistä
Instagramissa. Oikarinen jakaa hallituksen Instagram-tunnukset myös muille
hallituslaisille.
Oikarinen toi esiin, että myös kerhotoiminnasta olisi hyvä saada sisältöä Instagramiin.
Naalisvaara ehdottaa, että valitaan puheenjohtajaksi Kasper Mickos. Valitaan Mickos
puheenjohtajaksi yksimielisesti klo 19:16.
16. OPINTOASIAT
Biosfäärin opintotoimikunta kokoontuu 6.2. Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL:n opintovastaavat ja ainejärjestöjen opintovastaavat kokoontuvat
järjestökoulutukseen 21.2. jälkeen.
17. TYÖELÄMÄASIAT
Heimala kertoi, että on ollut yhteydessä Helsingin kaupungin ympäristökeskukseen.
Sinne aiotaan järjestää vierailu viikolla 9 tai 10. Entinen ympäristötieteiden opiskelija
työskentelee siellä ja on luvannut pitää esittelyn. Tiedossa on mahdollisesti esimerkiksi
jotain luonnonsuojeluun liittyvää.
18. MENNEET TAPAHTUMAT
Luistelueksku järjestettiin 19.1. Ekskulle osallistui 8 henkilöä. 20.1. järjestettiin
tapahtumatiimin kokous, jossa oli paikalla 7 osallistujaa. 23.1. oli
ainejärjestötapaaminen Viikin Think Companyllä. Naalisvaara ja Elsilä olivat edustamassa
MYY:tä. Luistelueksku järjestettiin jälleen 24.1. Tällä kertaa ekskulle osallistui 6 ihmistä.
Hallituksen yhteistä kuluvan vuoden suunnitteluiltaa vietettiin 28.1. kahdeksan

hallituslaisen voimin. 29.1. Naalisvaara ja Mickos olleet Helsingin yliopiston
ylioppilaskunnan PJ-seminaarissa.
19. TULEVAT TAPAHTUMAT
5.2. Kaverisitsit
Järjestelyt kunnossa.
Sonja Naalisvaara poistui 19:24.
11.2. Aktiivien lähtölaukaus
Elsilä kertoi, että tehnyt powerpoint-esityksen. Kasvisruokakerho tekee ruokaa
tapahtumaan, budjetti 40,00 euroa.
13.2. Karonkka
Järjestetään Alempi talonpojantie 4b kerhohuoneessa. Saunat on varattu klo 20-22.
16.2. liikuntakerho järjestää Pikkukosken avantouinnin ja saunan.
20.2. pidetään vuosikokous.
22.2 Kasvisruokakerho kokoontuu.
20. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Heimala kertoi, että myy hallituksen sähköpostilistalle tulee paljon roskapostia. Pyysi
listan ylläpitäjää tekemään annettujen ohjeiden mukaan roskapostin vähentämiseksi.
Helpdeskiin voi myös olla yhteydessä.
Jari Niemelä, Helsingin yliopiston rehtori ja bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan
entinen dekaani sairastunut. Ripa ollut yhteydessä MYY ry:n hallitukseen asiasta.
Laitetaan hallituksen puolesta tervehdys Niemelälle.
Naalisvaara selvittänyt kangaskassien painattamista. Löytynyt vastuullinen yritys
(Mediawear custom apparel). Hinnastoa esim. 200 kpl painatuksella 4,80e/kpl. Edetään
asiassa ja selvitetään budjettia.
Agronomiliitolta tullut sähköpostissa yhteistyösopimus. Kaikkien tulisi tutustua
sopimukseen ennen 26.3., jolloin on Agronomiliiton ainejärjestöilta, jonne toivotaan 2-5
hallituslaisen osallistuvan.
4H-kerho ottanut yhteyttä villiruokakerhon osalta. Selvitetään asiaa ja innokkuutta
osallistua toimintaan.

Entinen myyläinen Leena Ylä-Mononen on valittu ympäristöministeriön ylijohtajaksi.
Päätetään onnitella häntä.
MYY ry:n palauteboxiin on tullut palautetta esityslistoista. Toivotaan, että käsiteltävistä
asioista kerrottaisiin tarkemmin.
21. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous järjestetään 25.2. klo 17:00.
22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätetään kokous ajassa: 19:56.

Pöytäkirjan vakuudeksi Helsinki __/__.2019

______________________________

______________________________

Sonja Naalisvaara, puheenjohtaja

Saku Suhonen, sihteeri
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Liite 3
Liite 4

Esityslista
Tilinpäätös 2018
Uudet jäsenet
Hedda Gablerin säännöt

