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KOKOUSPÖYTÄKIRJA 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Avataan kokous ajassa 16:13. 

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Hyväksytään esityslista (liite 1). 

 

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

Hyväksytään hallituksen kokouksen 7/19 pöytäkirja. 

 

5. ILMOITUSASIAT 

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta myöntänyt MYY ry:lle toiminta-avustusta 

1257,00 euroa. Käsitellään kohdassa 8.3. 

HYY:ltä on tullut kutsu järjestötyöpajaan, joka järjestetään tiistaina 7.5.2019 klo 

17-19, keskiviikkona 8.5.2019 klo 18-20 ja torstaina 9.5.2019 klo 18-20. Kasper 

Mickos mahdollisesti menossa. 

Kangaskassit ovat saapuneet. 

Pupuun saatu kaapit. 

Sonja Naalisvaara, Milla Elsilä ja Kati Kauppi osallistuneet Maatalous- ja 

metsäylioppilaiden liiton hallitushengailuun. 

 



6. SAAPUNUT POSTI 

Kutsu koulutusmessuille Kauniaisiin 29.5. Pyydetty alamme opiskelijoita esittelemään 

ympäristötieteitä. Sanni Kouhia, Jannika Niemelä ja Kauppi hoitavat esittelyn. 

HYYn järjestö kesäkuntoon -tapahtuma  järjestetään 20.5. Suunnattu 

puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille ja taloudenhoitajalle. 

Kasper Mickos saapui 16:20. 

Myyntikoulutus Think Companylla 9.5. Ei vielä tiedossa, onko kukaan osallistumassa. 

Leviksen painatuslasku tullut. 

Nea Asumaa ollut yhteydessä fuksipassista. 

 

7. TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Tarkasteltiin toimintasuunnitelman toteutumista keväällä (liite 2). 

Työelämä. Suunnitelmissa oli ainakin kolme työelämätapahtumaa vuoden aikana. 

Kaksi työelämävierailua järjestetty keväällä. Agronomiliiton ja Loimun kanssa 

yhteistyötä voisi vielä kehittää. 

Valvetuneisuuden lisääminen. MYY ry on osallistunut esimerkiksi Dance for the 

Climate -taideaktivismitempaukseen, on järjestetty  äänestyseksku, osallistuttu 

ilmastolakkoon ja  ilmastomarssiin. Lisäksi jaettu MYY ry:n  Facebookissa esim. 

WWF:n ruokaopas ja biodieversiteettijuttu. 

Yhteistyön edistäminen. Osallistuttu aktiivisesti eri ainejärjestöjen tapahtumiin ja 

järjestetty yhteisiä tapahtumia Biosfääri ry:n, Helix ry:n, Symbioosi ry:n ja Svenska 

Naturvetarklubben rf:n kanssa. Lisäksi ollut esim IK-MYY-Vasara sitsit. Järjestetty 

myös bileet Resiliencen kanssa ja SYKE-eksku Vuorovaikeutus ry:n kanssa. Myös 

Maatalous-metsäylioppilaiden liiton kanssa tehty yhteistyötä. Alinayhteistyö ei 

yrityksistä huolimatta onnistunut. Tiedotettu aktiivisesti tapahtumista muiden 

ainejärjestöjen kanavilla. 

Hallinto. Tehty SharePointin siivous. Ryhmäytyminen onnistunut hyvin. Syksyllä 

järjestetään hallituksen virkistäytyminen. 

Jäsenistö. E-lomake päivitetty. Palautteita kerätty hyvin kevään mittaan. 

Fuksitoimikunta suunnittelee vuoden 2019 toimintaa, tuutoreita tullut hyvin. 

Alumnitoimintaa ei ole onnistuttu järjestämään kevään aikana. 

Varainhankinta ja talous. Tapahtumista laadittu tarkat budjetit. Toiminta-avustus 

saatu ja agronomiliiton tuki myönnetty. Villiyrttien keräilystä saadaan 150e. 

Varainhankinta hyvällä mallilla.  Kangaskasseja hankittu. Ongelmia ollut pankin 

kanssa koko kevään ajan, pyritään vaihtamaan pankkia. 

Viestintä. Kuukausitiedotteet tehty joka kuukausi. Tehty Biosfäärin kanssa 

yhteistyötä. Jaettu aktiivisesti tapahtumia omilla ja muiden ainejärjestöjen sivuilla. 



Roskapostiongelma hoidettu. Instagramia aktivoitu. Uusien nettisivujen 

suunnitteleminen aloitettu. 

Julkaisutoiminta. Levis julkaistu aikataulussa kahdesti. Juttuja tullut myös 

toimituksen ulkopuolelta. Historiikin asiakirjat käyty hakemassa.  Ne pitäisi skannata 

ja kirjoittaa vielä hieman lisää tekstiä. 

Edunvalvonta ja opintoasiat. Muutosta ja murkinaa -tapahtuma. Toopen päivitys 

tehdään ennen syksyä. Opintotiedotteita julkaistu pari kertaa. 

Tapahtumat. Järjestetty paljon tapahtumia yksin ja yhteistyössä muiden 

ainejärjestöjen kanssa. Yritetään aktivoida tapahtumatiimiä osallistumaan enemmän 

järjestelyyn syksyllä. 

Kotimaan eksku. Järjestetään syksyllä. 

Kerhot. Aktivoituneet hyvin. Kaikki kerhot, paitsi taidekerho, järjestänyt vähintään 

yhden tapaamisen kevään aikana. 

Tilat. Bio 3 kertsi siivottu ja saatu lisää tilaa. Oltu Pupussa mukana järjestelemässä 

kalusteita. 

Kansainvälisyys.Moni tapahtuma tiedotettu englanniksi, parantamisen varaa 

kuitenkin vielä on. MYY ry:n kotisivut tullaan kääntämään englanniksi. 

Ympäristö. Tilattu kangaskasseja, jotka kierrätyspuuvillaa. Hyvitetään jokaisesta 

myydystä kangaskassista 3,00 euroa ikimetsiin. Tapahtumien ruuat olleet vegaanisia. 

Pupuun ostettu kaapit käytettynä. Ympäristötapahtumaa ei kevään aikana 

järjestetty. 

Yhdenvertaisuus. Itabrunssi alkoholiton. Yhdenvertaisuuslomake nettisivuille tulossa 

kevään aikana. Häirintäyhdyshenkilöiden valinta tapahtumiin. 

 

Aloitetaan kokoustauko ajassa 17:01. 

Jatketaan kokousta ajassa 17:08. 

 

8. TALOUS 

8.1. TALOUSARVION SEURANTA 

Tarkasteltiin talousarviota ja toteutuneita kuluja. Fuksimökki miinuksella n. 

50e ja vappuviikko noin 100-150e. Kerhoilla hyvin budjettia jäljellä syksylle. 

 

 

8.2. EKSKUN BUDJETTI 

Budjetti vasta suuntaa-antava. Majapaikat ovat suurilta osin vielä avoinna. 

Yhteisiä ruokia ei vielä budjetoitu. Osallistumismaksu 200 euroa (liite 3). 

 



Alustavat osllistujamäärät. 42 osallistujaa, kaksi paikkaa ekskuvastaaville, 1 

lompakko, 6-8 ekskutiimiläistä, 10 fuksia, 12 ensikertalaista ja 13 vapaata 

riistaa.  

 

8.3. MUUT TALOUSASIAT 

Kangaskassien hinta. Naalisvaara ehdottaa, että kangaskassin hinta olisi 13 

euroa. Tästä 3 euroa menee luonnonperintösäätiölle. Voittoa tulee noin 2 

euroa per kassi. Hyväksytään ehdotus. 

HYY myöntänyt toiminta-avustuksen 1257,00 euroa. 

Uudet käteiskassat ja niiden käyttö. Hankittu toinen käteiskassa. Kirjoitetaan 

ohjeet kevään aikana kassojen oikeaoppiseen kirjaamiseen. 

Merkki-inventaario ja kertsikaapin siivous tulisi järjestää. 

Tilillä tällä hetkellä 4319,02 euroa. Talletettu juuri käteistä 1155 euroa 

seteleinä, kolikoista tulossa vielä noin 400 euroa. 

Iltabrunssin lopulliset kulut 221,10 euroa. 

Kangaskassien tilauskulut olleet 845,88 euroa. Hyväksytään lasku 

maksettavaksi, kun se saapuu. 

Hyväksytään seuraavat laskut/maksut: Leviksen painatuskulut 130,99 euroa.

Kulukorvauksena Jenny Lindhille beer pong kupeista 7 euroa. Jammailuillan ja

Kotiviinikisan juomamyynti ja ruuat. 

Ellen Haaslahti päässyt viimein käsiksi holvi tilille. Tilillä on 6380,05 euroa. 

 

Aloitetaan kokoustauko ajassa 17:50. 

Jatketaan kokousta ajassa 17:54. 

 

9. UUDET JÄSENET 

Ei uusia jäseniä. 

 

10. EHDOTUS AGRONOMILIITON AINEJÄRJESTÖ-STIPENDIN SAAJAKSI 

Agronomiliitto on pyytänyt ilmoittamaan ehdotuksen ainejärjestö-stipendin saajasta 

perusteluineen toukokuun aikana. Stipendin myöntämisen kriteereinä ovat: 1) 

Jäsenyys Agronomiliitossa 2) Toisen seuraavista kriteereistä on myös täytyttävä: 

saaja on esimerkillisellä tavalla edistänyt liiton ja ainejärjestön jäsenhankintaa sekä 

yhteistyötä tai saaja on toiminut aktiivisesti oman alansa työelämäyhteyksien 

parantamiseksi. 



Ehdotetaan stipendin saajaksi Senni Heimalaa. Hän on järjestänyt työelämäekskuja ja 

aikoo järjestää työelämätapahtuman syksyllä. Päätetään Agronomiliiton stipendin 

saajaksi Senni Heimala. 

 

11. HEDDA GABLER 

11.1. PÄIVITETYT SÄÄNNÖT 

Muutettu kohtia 11, 14, ja 16 (liite 4). 

Kohta 11. Pakolliset siivousvuorot järjestöille neljä kertaa vuodessa.  

Kohta 14. Kokoustilan saa varata käyttöön samana päivänä. 

Kohta 16. Eläimien tuonti kielletty, pois lukien opaskoirat. Ovien telkeäminen 

auki on kielletty. Tilassa saa olla enintään 150 henkilöä kerrallaan. 

11.2. TURVALLISEN TILAN PERIAATTEET 

Noudatetaan turvallisen tilan periaatteita Pupussa. 

 

12. TIEDOTUSASIAT 

Kaisa Oikarinen kertoi, että on laatinut kuukausitiedotteen. 

MYYstä tulisi tehdä kuvaus Maatalous- ja metsäylioppilaiden liiton fuksilehteen. 

Käytetään samaa kuvausta kuin MMYL:lin nettisivuilla. Uudistetaan kuitenkin 

liitteenä oleva Karkkila-kuva toiseen. 

Syksyn Levikseen tarvitaan tuutorivastaavien teksti sekä koonti koko syksyn 

tapahtumista fukseja varten. Elsilä hoitaa hallituspalstan kyseiseen numeroon. 

Oikarinen kysyi, mitkä tapahtumat ilmoitetaan fuksipassia varten Biosfäärin Nea 

Asumaalle. Biosfääri halunnut tietää tapahtumien päivämäärät. Päätetään ilmoittaa 

ainakin Eläinnimi-ilta, MYY fuksiaiset, Kotiviinikisat sekä vappusillis. 

 

13. OPINTOASIAT 

Tia Seppänen kertonut, että Y-kandin johtoryhmä kokoontunut ja tullut tieto, ettei 

tieteiden välisiä kandeja saa tehdä. Aiheet tulee hyväksyttää Jaanikalla. Sebastian 

Österman viemässä asiaa kuitenkin eteenpäin tiedekuntaneuvostoon. Kandilla ei ole 

kuitenkaan mitään väliä maisterihakuun. 

Avoimessa yliopistossa alkaa syksyllä ympäristöahdistuskurssi. Ympäristötieteen 

opiskelijoille on varattu paikkoja kurssille. 

Seuraava joryn kokous 14.5., jossa käydään läpi mm. Muutosta ja murkinaa 

-tapahtumassa kerätyt palautteet. Voidaan kertoa opiskelijoiden palautteita. 

Toopea aletaan työstää piakkoin. 

 



14. TYÖELÄMÄASIAT 

Ei työelämäasioita. 

 

15. JÄSENASIAT 

15.1. KEVÄÄN PALAUTEKYSELY 

Elsilä kertoi, että vastauksia palautekyselyyn tullut tähän mennessä viisi. 

Kaikki vastanneet olleet myyläisiä ja osallistuneet tapahtumiin. Kaikki 

kokeneet tapahtumat suhteellisen helposti lähestyttäviksi. Kerrottu muun 

muassa, että kaikki otetaan mukaan ja tunnelma on avoin. Suurin osa 

kokenut tapahtumat suivaitsevaisiksi, yhdenvertaisiksi ja tasa-arvoisiksi. 

Pidetyimpiä tapahtumia olleet kotiviinikisat, vappusillis, kaverisitsit ja 

Karkkila. 

 

Palautteissa toivottiin urheilutapahtumia, luontoretkiä, bileitä ja sitsejä. 

Toivotaan myös tapahtumaa, missä olisi helpompi tutustua ihmisiin. Pelailua 

ja hengailua selvinpäin. Toivotaan myös lisää yhteissitsejä muiden 

ainejärjestöjen kanssa. 

 

Yhteistyö muiden ainejärjestöjen kanssa koettu hyväksi. 

 

Hallitukselta toivotaan enemmän näkyvyyttä.  

 

15.2. FUKSI- JA TUUTORASIAT 

Tuutortapaaminen ollut b-grundilla 17.4. Käyty vastuunjakoa ja mietitty 

tiedotusta. Varattiin torstain MMYL fuksibileiden etkoja varten B-grundi. 

Käsiteltiin myös Tvex-tuutoreiden roolia, sillä heillä ei omia fukseja. Toivottiin 

suomenkielistä matalan kynnyksen tvex-iltaa.  

Elsilä laittanu Asumaalle viestiä orientoivan viikon ohjelmasta. Kysynyt esim. 

millainen orientoivan viikon ohjelma on.  Mitään ei ole kuulemma lyöty vielä 

lukkoon, mutta ainakin maanantaina järjestetään jotain Biosfäärin ohjelmaa. 

Tänään 6.5. tuutorit tavanneet ja pitäneet leikkihetken. 

Jukka Lehtonen vastannut viimein kyselyn koulutusohjelman 

tuutortapaamisesta. Tapaminen järjestymässä kuulema vielä toukokuun 

aikana. 

Fukseille laaditaan taas fuksikirje. Lähetetään se, kun saadaan sähköpostit 

tietoon. Naalisvaara laatii puheenjohtajan terveiset fuksikirjeeseen. 

Haalareista laitettu tarjouspyyntöjä. 

 

16. MENNEET TAPAHTUMAT 

17.4. Tuutorien tapaaminen. Tapaamiseen osallistui 15 ihmistä. 



 

17.4. Kertsibileet. Noin 60 osallistujaa. 

 

23.4. Mascot tiistaihin osallistui 45 ihmistä. 

 

26.4. Jammailuiltaan osallistui 42 ihmistä. 

 

27.4. Luontokerhon Sipoonkorven retki. Retkelle osallistui 11 ihmistä. 

 

31.5. Kotiviinikisat järjestettiin taas vappuaattona. Tapahtumaan osallistui jopa 155 

ihmistä. 

 

1.5. Vappusillis. Tapahtumassa oli 102 osallistujaa. 

 

6.5. Tuutorien leikkipäivä. Leikkipäivään osallistui 13 ihmistä. 

 

Ellen Haaslahti poistui 18:55. 

 

 

17. KEVÄÄN TULEVAT TAPAHTUMAT 

7.5. Ripan linturetki. 

Villiyrttien keräily 14.5., kuusi ihmistä ilmoittautunut. 

Silakkasitsit 16.5. Viikko sitten ollut 25 ilmoittautunutta. Mukaan mahtuu 30 ihmistä. 

15.5. Äänestyseksku eurovaaleihin. 

Kesälle toivottu yön yli kestävää retkeä. Luontokerho ei vielä miettinyt asiaa 

tarkemmin. 

Tikkurilafesteille ilmo auki! 

 

18. ORIENTOIVAN VIIKON JA SYKSYN OHJELMA 

Preorientoivan päivää ei vielä päätetty. 

Orientoiva viikko 

Eläinnimi-ilta 27.8. 

Kaskibileet 28.8. 

MMYL-etkot 29.8. 

Perjantaina 30.8. Biosfääri järkkää etkot ja fuksibileet. 

 



Avajaiskarnevaalit 2.9.2019. Tarvittaisiin ihmisiä myymään merkkejä.  

MYY:n fuksiaiset 13.8. 

Fuksisitsit 21.9. Alina varattu. 

Fuksiseikkailu 27.9., rasti-info 8.8. 

Eksku 26.9.-2.10. Levikseen tulee info ekskusta. 

BD-pelit 4.10. 

Grundibileet, järjestetään mahdollisesti syksyllä. 

Yhteissitsit jonkun kanssa mahdollisesti, esim. valtsikan kanssa. 

MYY-MaO -sitsit. 

Karkkila 15-17.11. 

Joulukuun alinavaraus 17.12. 

 

19. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

20. SEURAAVA KOKOUS 

Alustavasti viikolla 32. Sovitaan tarkempi ajankohta myöhemmin. 

 

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Päätetään kokous ajassa 18:58. 

 

LIITTEET 

Liite 1 Esityslista 

Liite 2 Toimintakertomus 2019 

Liite 3 Ekskun budjetti 

Liite 4 Pupun päivitetyt säännöt 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi Helsinki __/__.2019 

 

______________________________ ______________________________  

Sonja Naalisvaara, puheenjohtaja Saku Suhonen, sihteeri 


