
Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry 

Hallituksen kokous 14/2019 

Aika: 20.11.2019 klo 17.00 

Paikka: Bio3 kerhohuone, Viikinkaari 1, 00790 Helsinki 

Osallistujat: Sonja Naalisvaara 

Kati Kauppi 

Saku Suhonen 

Reetta Rossi 

Senni Heimala 

Ellen Haaslahti 

Kasper Mickos 

Tuuli Ramos saapui 17:19 

 

Muut jäsenet: Paula Hietanen 

Minna Huovinen poistui 17:48 

 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Avataan kokous ajassa 17:10. 

 

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 13/19 pöytäkirja. 

 

5. ILMOITUSASIAT 

Karkkila järjestettiin 15.-17.11. 

Maatalous- ja metsäylioppilaiden liiton puheenjohtajien tapaaminen oli 7.11. Sonja 

Naalisvaara osallistui tapaamiseen. Tapaamisessa keskusteltiin MMYL:in tulevasta 

liittokokouksesta ja maatalous- metsätieteellisen tiedekunnan tilajaosta, sillä VITA ry:llä 

ja monella sen alaisella ainejärjestöllä ei ole ollenkaan kertsiä. 



Biosfääri ry:n vaalikokous järjestettiin 5.11. Biosfäärin hallitukseen valittiin neljä 

myyläistä: Tiia Suninen valittiin sihteeriksi, Nina Pelkonen taloudenhoitajaksi, Oona 

Käyhkö opintovastaavaksi ja Maija Linkola kurssiwikivastaavaksi 

MMYL:n liittokokous järjestettiin 18.11. Naalisvaara ja Saku Suhonen olivat edustamassa 

MYY ry:tä. Naalisvaara valittiin MMYL:in toiseksi opintovastaavaksi. 

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan yhdenvertaisuuskyselyyn on vastattu. 

HYY:n tilinpäätösilta järjestetään 28.11. 

Toiminnantarkastajakoulutus järjestetään 26.11. klo 18. 

 

6. SAAPUNUT POSTI 

Oikarinen vastannut Lassila & Tikanojan yhteistyökyselyyn. Koska marraskuu olisi 

aikatauluna kiireellinen, pyritään yhteistyökuvioita miettimään ensi vuoden puolella 

uudelleen. 

 

Sähköpostiin tullut yhteistyökysely liikkuvuussovellus Woortilta. Ei koeta 

tutkimustuloksia tarpeelliseksi, mutta tiedotetaan jäseniä tutkimuksesta. 

 

Haalarilasku saapunut. 

 

TaxiLadyn lasku saapunut. 

 

 

7. TALOUS 

7.1. TILINKÄYTTÖOIKEUDET 

Pankin vaihdon takia, hallituksen tulee päättää loppuvuodeksi 

tilinkäyttöoikeuksista. 

Valtuutetaan Ellen Haaslahti avaamaan MYY ry:lle tili OP Helsinkiin. 

Myönnetään puheenjohtaja Sonja Naalisvaaralle ja taloudenhoitaja Ellen 

Haaslahdelle laajat käyttöoikeudet yhdistyksen tiliin. Lisäksi tehdään 

verkkopalvelusopimus. Ellen Haaslahdelle myönnetään lisäksi oikeus käyttää 

yhdistyksen tiliä verkkopankin kautta. 

Myönnetään Ellen Haaslahdelle oikeus sulkea MYY ry:n Aktian tili 

pankinvaihdoksen jälkeen. 

Tuuli Ramos saapui 17:19. 

7.2. MUUT TALOUSASIAT 



Haalarilasku suurudeltaan 2102,20 euroa saapunut. 

TaxiLadylta tullut 1440 euron lasku Karkkilan busseista. 

Markus Lauha ostanut vimmoille kalastusvälineitä 89,84 eurolla. 

Markus Lauhalle 130e silakkasitsien tilavuokrasta. 

Hyväksytään maksut ja laskut maksettaviksi. 

 

Tilillä on rahaa 6853,81 euroa. 

Ekskun tulos +411,81 euroa. Haalarimerkkeihin käytetään vielä osa voitosta. 

110,50 euroa korvattu Olga Lumijärvelle ekskun ruoista. 

Kevään Lammilta puuttuu kahden maksu ja silakkasitseiltä puuttuu vielä 2 

maksua. 

Karkkila osallistumismaksuja tullut yhteensä 2434 euroa. Yksi 22 euron ja yksi 28 

euron maksu puuttuu. Tulos tällä hetkellä -513,66 euroa. Kilometrikorvauksiin 

mennyt 10 euroa enemmän kuin budjetoitu. Moni busseihin ilmoittautunut 

jättänyt bussikyydin käyttämättä ja tullut sen sijaan omalla autolla. 

Todennäköisesti oltaisiin selvitty vain yhdellä bussilla. Tämä on harmillista, koska 

oltaisiin voitu säästää bussikuluissa, eikä tapahtuma olisi tuottanut näin paljon 

tappiota 

Leviksen painatuslasku tullut. 

Haalarisponsoreita laskutettu. KotkaMills ja Loimu eivät ole vielä maksaneet. 

Unicafea laskutettu villiyrttikeräilystä, lupasivat hoitaa marraskuun aikana. 

Kirjanpidon ja tilin välinen ero ei ole vielä ratkennut. Tammikuu ja Helmikuu 

tarkastettu ja ne täsmäsivät. Haaslahti ja Naalisvaara selvittävät asiaa. 

Haalareissa ollut noin 20e enemmän kuluja kuin laskettu. Päätetään haalareiden 

hinnaksi 7,50 euroa. 

MYY ry:llä on nykyään Y-tunnus.  

 

8. UUDET JÄSENET 

Hyväksytään MYY ry:hyn kaksi uutta jäsentä (liite 2). 

 

 

9. TIEDOTUSASIAT 

Vuoden viimeinen Leväperäinen ilmestynyt Karkkilassa. 



 

Kaisa Oikarinen kertoi laittavansa Milla Elsilän laatiman yleisen palautekyselyn 

huomenna Facebookkiin ja sähköpostilistalle. 

 

Kiitos-illasta ja kuraattorin joululauluista tehty tapahtumat. 

 

10. OPINTOASIAT 

Reetta Rossi kertoi, että tvex-opintotapahtuma oli onnistunut 7.11. Osallistujia oli 12. 

 

Eilen 19.11. ollut Y-kandin johtoryhmän kokous. Ilmansuojelun kurssin piti siirtyä 

ECGS:ään, mutta se poistuukin kokonaan. Sen korvaa fysiikan kurssi Air quality in China. 

Kandiseminaarista on annettu nyt palautetta, ja asiaa toivottavasti käsitellään tulevissa 

jory:n kokouksissa. 

 

Minna Huovinen poistui 17:48. 

 

Tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajat valittu. Myyläisistä valittiin Tiia Seppänen, 

Maija Linkola ja Oona Käyhkö. 

 

11. TYÖELÄMÄASIAT 

11.1. Alumnitapahtuma 

Järjestetään ensi maanantaina 25.11. Yhteensä 12 alumnia on ilmoittautunut. 

Naalisvaara, Rossi, Oikarinen ja Paula Hietanen hoitavat järjestelyt. 

 

11.2. Yritysvierailu 

Kasper Mickos kertoi, että HSY vierailu järjestetään 10.12. kello 14. Vierailulle 

mahtuu maksimissaan 25 osallistujaa. 

 

ViikkiAreena järjestetty 19.-20.11. 

 

12. JÄSENASIAT 

Laitetaan jäsenkysely jakoon. 

 

Tiia Suninen tekee hallitukselle palautekyselyn. 

 

Sonja Naalisvaara laatii kyselyn toimihenkilöille kiitos-iltaa varten. 

 

 

13. MENNEET TAPAHTUMAT 

 



Svunken X MYY sitsit järjestettiin 8.11. Sitseillä mennyt pöytä rikki, jonka kulut jaetaan 

Svunkkenin kanssa Sitseille osallistui 61 ihmistä. 

 

LaxQ-kuvailta pidettiin 11.11. Iltaan osallistui 39 henkilöä. 

 

Karkkila oli 15.11.-17.11. 

 

Osallistujien antamaa palautetta: 

Suurin osa ollut ensimmäistä kertaa. Suurimmalla osalla ensikertalaisista ollut kivaa, 

hyvät mielikuvat, sauna oli kivaa. Aiemmin käyneiden mielestä tapahtuma toimi yhtä 

hyvin kuin aiemmin. Ihmiset kokeneet että saavat olla oma itsensä, ympäristö koettu 

mukavaksi. Selkeät säännöt koettu hyväksi, mutta toivottiin johdonmukaisuutta 

sääntöihin. 

 

Kehitettävää: aamupala olisi voinut olla runsaampi, johdonmukaisemmat säännöt, 

ruuan kypsyys, valaistus, nukkumapaikkojen määrä, liian vähän yhteisiä aktiviteetteja. 

Lauantaina tuleville olisi voinut tiedottaa selkeämmin, että lounas ei kuulu heille. 

 

Järjestäjien palaute: 

Työmäärä ollut hyvä. Henkilökunnan määrä koettu riittäväksi. Henkilökunnan huone 

koettu toimivaksi.  Työtehtävät koettu selkeiksi. Kaikki myös kokevat saaneensa 

tarpeeksi kiitosta työstään. Henkilökunnan huone ja hiljainen huone toimivat hyvin.  

 

Kehitettävää: enemmän ohjelmaa, ruokailujen organisointi, yleisen siisteyden 

ylläpitäminen ja omista kyydeistä sitovampi ilmoittautuminen. 

 

MYY:n Karkkilan ostoksiin on livahtanut 20 euroa yksityishenkilöiden ostoksia, esim. 

olutta.  Peritään ostokset tehneiltä henkilöiltä rahat takaisin. Lisäksi ostettu 15 kpl 

muovipusseja, vaikka MYY:n kestokasseja  on ollut kertsillä. Asiasta on huomautettu 

asianomaisille. 

 

Kati Kauppi poistui ajassa 18:30. 

 

Aloitetaan kokoustauko ajassa 18:30. 

 

Jatketaan kokousta ajassa 18:33. 

 

 

 

14. TULEVAT TAPAHTUMAT 

14.1. MYYxMaO -sitsit huomenna 21.11. 



 

14.2. Vaalikokous keskiviikkona 27.11. 

Haaslahti käy ostamassa eväitä. 

 

14.3. Kiitos-ilta 3.12. 

Kattosauna Sivistyksellä. Sauna todennäköisesti aukeaa vasta klo 18, joten 

tapahtumaa joudutaan hieman myöhäistämään. Tapahtuma on ensin vain 

toimijoille kello 19 alkaen. Tapahtuma on kaikille avoin kello 20 jälkeen, jolloin 

alkavat myös saunavuorot. Saunavuorojen jälkeen on sekasauna. 

 

14.4. Vuoden vika kokous 16.12. 

Agronomitalolla kello 17:00. 

 

14.5. Muut tapahtumat 

 

18.12. Hallitusapprot. 

 

11.12. Kuraattorin joululaulut. 

 

 

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Ramos esitti kilometrikorvauslomakkeen laatimista. 

 

Keskusteltiin, että ensi vuotta varten pitäisi laatia tapahtumien hiilijalanjälkilomake. 

 

Haaslahti selvittänyt hyväntekeväisyyskohteita. Päätetään kohde viimeisessä 

kokouksessa. 

 

Testamenttien päivitys ensi vuotta varten tulisi aloittaa. Myös toimihenkilöiden olisi 

hyvä laatia testamentit. Jäsenvastaava kerää testamentit toimihenkilöiltä. 

 

Toimintakertomuksen kirjoittaminen tulisi myös aloittaa. 

 

16. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava kokous järjestetään 27.11. klo 17:00. 

 

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Päätetään kokous ajassa 18:58. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi Helsinki __/__.2019 



 

______________________________ ______________________________  

Sonja Naalisvaara, puheenjohtaja Saku Suhonen, sihteeri 

 

 

LIITTEET 

Liite 1 Esityslista 

Liite 2 Uudet jäsenet 


