
Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry 

Hallituksen kokous 7/2019 

Aika: 16.04.2019 klo 12.30 

Paikka: Ryhmätyötila 136, Infokeskus, Viikinkaari 11, 00790 

Helsinki 

Paikalla: Sonja Naalisvaara 

Kati Kauppi 

Kaisa Oikarinen 

Milla Elsilä 

Saku Suhonen 

Tuuli Ramos 

Kasper Mickos saapui 12:33. 

Ellen Haaslahti saapui 12:45. 

Muut jäsenet: Olga Lumijärvi 

 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Avataan kokous ajassa 12:33. 

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Sonja Naalisvaara ehdottaa, että lisätään esityslistaan kohta 11. Agronomiliiton 

yhteistyösopimus. Hyväksytään esityslista muutoksineen (liite 1). 

 

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

Hyväksytään hallituksen kokouksen 6/19 pöytäkirja. 
 

5. ILMOITUSASIAT 

Hallitus ollut pitämässä viikki GP-rastia 3.4. Rastilla olivat Naalisvaara, Milla Elsilä ja 

Senni Heimala. Naalisvaara ollut 4.4. suunnittelemassa ekskubudjettia ekskutiimin 

kanssa. Naalisvaara ollut 10.4. Biosfäärin alaisten järjestöjen puheenjohtajien 

tapaamisessa. Kangaskassit on tilattu. Toimituksen tarkoitus ehtiä meille ennen 

vappua ja kotiviinikisoihin. Alinavuorot varmistuneet. Toinen vuoro 17.12. 

Naalisvaara pahoitteli unohtaneensa toimittaa tarjouksen vappusiivouksesta. 

 

6. SAAPUNUT POSTI 

Agronomiliiton sopimus saapunut. Käsitellään sopimus kohdassa 11. 



Oikarinen kertoi, että luonnontieteilijöiden jouluristeilylle on tullut kutsu 

sähköpostilla. 

Naalisvaara viestitellyt Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Jaakko Kalskeen kanssa 

Jammailuillasta. Tapahtuman järjestäminen onnistuu, kunhan kulunvalvonnasta 

pidetään huolta. 

 

7. EKSKURSIO LAPPIIN 2019 

Olga Lumijärvi kertoi ekskursiosta. Ekskursio suuntautuu Lappiin, lähtö syyskuun 

lopussa 26.9. Käydään Talvivaarassa lähtöä seuraavana päivänä. Jatketaan matkaa 

tästä Norjaan. Vierailukohteet:  ensimmäisenä päivänä Sotkamo, toisena päivänä 

mahdollisesti Talvivaara. Jatketaan Sodankylän kautta Inariin, vieraillaan 

saamelaismuseossa. Jatketaan Kirkkoniemeen. Neljäntenä päivänä käydään 

Børselvissa ja jäämeri uinnilla.  Jatketaan Kevolle. Kevolta mennään Rovaniemelle. 

Paluu ekskulta on 2.10. Suunnitelma on vielä alustava ja vierailukohteet saattavat 

muuttua. 

Kuljetus Taxiladyn toimesta. Osallistujamääräksi kaavailtu noin 40 osallistujaa. 

Fuksikiintiö noin 10. 

Ekskun budjetti tällä hetkellä vielä miinuksella 586 euroa. Ekskutiimi hoitaa 

ruokatarjoilut viinikisoihin budjetin kasvattamiseksi. Yritetään laatia valmis budjetti 

ennen toukokuun kokousta.  

 

Ellen Haaslahti saapui 12:45. 

 

8. FLOWN TALKOOSOPIMUS 

Kasper Mickos toimittanut sopimuksen hallituksen sähköpostilistalle. Henkilömäärä 

kasvanut tästä vielä hieman. Palkkiosumma olisi 2668,50 euroa. Hyväksytään 

FLOW-talkoosopimus. 

 

Alkuperäisen budjetin mukaan eksku saisi flow-talkoorahoista 1000 euroa. 

 

9. TALOUS 

9.1. Kalustehankinnat 

Toinen kassalipas olisi hankittava, sillä lipas jatkuvasti täynnä. Budjetoidaan 

tähän 20 euroa. Ellen Haaslahti hankkii. 

Pupuun pitäisi hankkia kaappi, esimerkiksi kangaskassien varastointia varten. 

Pupulta tullut määräys että kaappien tulee olla IKEA:n Hällan-kaappeja. 

Varataan kaappien hankkimiseen 110 euroa. Jos hankitaan uutena, haetaan 

kalustetukea Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalta. 

Päätetään, että MYY ry hankkii beerpong -kuppeja ja palloja. Budjetoidaan 

tähän 15 euroa.  

9.2. Muut talousasiat 



Ellen Haaslahti kertoi talousasioista. Pankki toimii viimein. Tilillä 2130,02 

euroa. Speksin ryhmälipputilaukset maksettu. Helsinginkadun approjen 

maksuista puuttuu vielä osa. 

 

Iltabrunssin lopulliset kulut eivät vielä varmistuneet, sillä kaikkia 

kulukorvauslomakkeita ei toimitettu. Menot olleet 158 euroa + vielä 

puuttuvat noin 20 euroa. Miinuksella ollaan todennäköisesti noin 20 euroa. 

 

Lammin kulut olleet noin 1505 euroa. Bussit 650 euroa, maksettu. Lammin 

yöpymis-, sauna-, ja päivällismaksuja ei vielä laskutettu. Aamupalaan meni 

23,43 euroa. Lisäksi tuli muutamien eurojen lisäkuluja rasteilta. Tapahtuma 

kokonaisuudessaan miinuksella noin 55 euroa. Lopullinen osallistujamäärä oli 

50 henkilöä. 

 

Ripan syntymäpäivälahjoitus 100 euroa Siemenpuusäätiölle on tehty. 

 

Vappusilliksen budjetiksi päätetään 50 euroa. 

 

Kotiviinikisaan budjetoidaan 50 euroa. 

 

Kasper Mickos ei vieläkään saanut pankkikorttiaan, mutta saanut 

verkkopankkitunnukset, vaikka niitä ei ole myönnetty hänelle. Aktian kanssa 

on ollut niin paljon ongelmia, että päätetään vaihtaa pankkia. Naalisvaara ja 

Haaslahti hoitavat pankkien kilpailuttamisen. 

 

10. UUDET JÄSENET 

Yksi ihminen täyttänyt vanhan lomakkeen. Ei maksanut jäsenmaksua. Pyydetään 

täyttämään uusi lomake, jotta voidaan hyväksyä jäseneksi. 

 

11. AGRONOMILIITON YHTEISTYÖSOPIMUS 

MYY:lle maksetaan tukea 668 euroa. MYY:n nettisivuilla tulee olla Agronomiliiton 

logo. Lisäksi Leviksen fuksinumeroon tulee mainos Agronomiliitosta. Lisäksi tulee 

myös mainos haalareihin. 

 

Hyväksytään agronomiliiton yhteistyösopimus (liite 2). 

 

12. TIEDOTUSASIAT 

12.1. Nettisivujen päivitys 

Oikarinen kertoi, että on käytettävä saatavilla olevia teemoja. Löytänyt 

muutaman varteenotettavan teeman. Tehnyt alustavaa jäsennystä 

nettisivujen järjestyksestä. Pyritään tekemään siirto uusille sivuille kesäkuun 

aikana, jotta sivut ovat valmiit kun uudet opiskelijat on valittu. Muutetaan 

tässä yhteydessä myös sivujen kansikuva. 

 



12.2. Leväperäinen 

Hallituspalstan tekstiä ei vielä kirjoitettu. Deadline on tänään 16.4. Toivotaan 

hallituksen jäseniltä esim. vappu- ja kesävinkkejä. Naalisvaara hoitaa. 

 

12.3. Muut tiedotusasiat 

Roskapostiviestejä siivoiltu listoilta. Lääkisläisten viinikerholle lähetetty tietoa 

vierailevan tuomarin mahdollisuudesta. Mascot-tiistaista tehdään erillinen 

Facebook-tapahtuma, Tuuli Ramos hoitaa. 

 

13. OPINTOASIAT 

13.1. Toopen päivitys 

Naalisvaara alkaa päivittää vapun jälkeen, yrittää saada valmiiksi kesäkuun 

aikana. Mickos avustaa. 

 

13.2. Muut opintoasiat 

17.4. on y-kandin johtoryhmän kokous. Muutosta ja murkinaa oli onnistunut 

tapahtuma. Keskusteltiin muuttuvista moduuleista ja ihmisillä oli hyviä 

pointteja. 

 

Oikarinen kertoi, että koulutusohjelmatoimikunta kokoustaa torstaina 18.4.  

 

Tänään 16.4. on ollut ECGS-maisteriohjelman aamukahvit. Lumijärvi 

osallistunut. Kaikki osallistujat olleet ympäristötieteiden kandiohjelman 

opiskelijoita. Ei ollut varsinaista ohjelmaa, vaan keskustelua esim. siitä, miten 

ohjelmaan haetaan. Käyty läpi myös opintojen rakennetta.  

 

14. TYÖELÄMÄASIAT 

Ei työelämäasioita. 

 

15. JÄSENASIAT 

Milla Elsilä kertoi, että luontokerho on menossa retkeilemään vappuviikolla ennen 

hoploppia. Retki suuntautuu Sipoonkorpeen. Toinen retki järjestetään 11.5. 

Nuuksioon. Samassa yhteydessä vieraillaan Nuuksiossa olevassa näyttelyssä. 

Selvitetään, saataisiinko vappuviikon luontoretki osaksi vappuviikkoa, jolloin se saisi 

enemmän näkyvyyttä. Taidekerho ei ole vielä päättänyt tapaamispäivää. 

 

Tutor-tapaaminen 17.4. B-grundilla. 

 

MYY ry ollut edustettuna BiTassa. Tapahtumaan osallistui yhteensä 7 myyläistä. 

 

16. MENNEET TAPAHTUMAT 

 

28.3. Muutosta ja murkinaa. Osallistujia oli kahdeksan. 

 



31.3. järjestettiin IK-MYY-Vasara sitsit olleet osallistujien mielestä epäonnistuneet. 

Ruoka oli huonoa hintaan nähden ja sitsien aikana vallitsi epäjärjestys. 

 

2.4. Ympäristökeskusvierailu sujunut onnistuneesti. Vierailulle osallistui 15 ihmistä. 

 

3.4. Viikki GP. MYY:n hallituksella oli rasti. 

 

5.4. Äänestyseksku. Osallistujia oli 20. 

 

5.4. Ilmastolakko. Osallistujia 33. 

 

6.4. Ilmastomarssi. Osallistujia 42. 

 

6.4. Hallitusapprot. Approihin osallistui 7 hallituslaista. 

 

7.4. Kiipeilyeksku. Osallistujia oli 15. Natusiin meni 16,54 euroa. 

 

9.4. Disney leffailtaan osallistui jopa 25 ihmistä. Natusiin meni 21,40 euroa. 

 

12.4. Bileet Resiliencen kanssa, myyläisistä osallistui Naalisvaara ja Elsilä. Keskusteltu 

mahdollisuudesta siirtää Resilience MYY:n alaiseksi toimikunnaksi. 

 

13.-14.4. Selviytyjät Lammi. Osallistujia oli yhteensä 50. Kaksi palautetta tullut. Hyvää 

palautetta. Kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota alkoholittomien vaihtoehtojen 

tarjoamiseen. 

 

15.4. Ripan linturetki. Osallistuneita oli 10. 

 

17. TULEVAT TAPAHTUMAT 

17.1. Biosfäärin vappuviikko 

Mascot-tiistaista ja jammailuillasta Tehdään Facebook-tapahtumat. 

Tapahtumatiimi ei vielä tavannut. Kauppi kertoi, että on ollut vaikeuksia 

tavoittaa tapahtumatiimin jäseniä. 

 

17.2. Kotiviinikisa 

Ekskuvastaava Lumijärvi kysyi kotiviinikisan tarjoiluista. Viime vuonna ollut 4 

pellilistä pizzaa, kaksi paketillista mikropopcornia. Kaikki loppunut kesken. 

Siirretään varausta alkamaan aikaisemmin aamulla, jotta ruokaa pääsee 

valmistamaan ajoissa. 

Arvioitu osallistujamäärä noin 100 henkilöä. 

 

17.3. Vappusillis Helixin kanssa 

Pyritään nakittamaan eri ihmiset aamulle ja illalle, jotta samat eivät joudu olla 

koko päivää.  



17.4. Muut tulevat tapahtumat 

Elsilä kertoi silakkasitseistä. Siirretty päivämäärälle 16.5. Markus Lauha 

lähettänyt uudelleen lasketun budjetin. Osallistujamäärä laskettu 30 

osallistujalla ja 5 järjestäjällä. Lisätty myös holillinen ja holiton vaihtoehto. 

Tuloiksi laskettu 390 euroa. Kuluiksi laskettu 390 euroa. Tilaksi valikoitui 

lopulta Vaasankadun kabinettitila. 

Kertsibileet järjestetään yhteistyössä Symbioosin kanssa. Symbioosi ei ole 

sanonut, miten haluaa MYY ry:n auttavan järjestelyissä. 

Kesätapahtuma ideoidaan myöhemmin. 

 

18. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Isompiin tapahtumiin olisi hyvä valita häirintäyhdyshenkilöt. 

Yhdenvertaisuuslomakkeen laatiminen nettisivulle. Yhdenvertaisuusvastaava Saku 

Suhonen lupasi hoitaa lomakkeen ennen kotiviinikisaa. 

Agronomiliitolle tulisi ehdottaa stipendin saajaa. Päätetään ehdotuksesta ensi 

kokouksessa.  

Toimintasuunnitelman seuranta. Seuraavassa kokouksessa käydään läpi, miten 

ollaan kevään aikana onnistuttu toimintasuunnitelman toteuttamisessa. Siihen 

mennessä jokaisen hallituslaisen tulisi kirjoittaa toimintakertomukseen pätkä siitä, 

mitä on tehty. Käydään läpi myös päivitetty talousarvio, Ellen Haaslahti laatii tämän. 

Jaetaan myös yleinen palautekysely, minkä mukaan voidaan kehittää toimintaa 

syksyä varten. Elsilä laatii palautekyselyn. 

Järjestetään ennen seuraavaa kokousta vapaamuotoinen ilta, jossa keskustellaan 

tulevista tapahtumista. 

19. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 

 

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Päätetään kokous ajassa 14:28. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi Helsinki __/__.2019 

 

______________________________ ______________________________  

Sonja Naalisvaara, puheenjohtaja Saku Suhonen, sihteeri 

 



LIITTEET 

Liite 1 Esityslista 

Liite 2 Agronomiliiton yhteistyösopimus 

 

 

 

 

 


