
 

Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry 

Hallituksen kokous 16/2019 

Aika: 16.12.2019 klo 17.00 

Paikka: Agronomitalo, Pohjoinen Makasiinikatu 6, 00130 Helsinki 

Osallistujat: Sonja Naalisvaara 

Tuuli Ramos 

Kati Kauppi 

Kasper Mickos 

Ellen Haaslahti poistui 18:39 
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Jenna Hölttä 

Mirko Riekkinen 
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Niko Lehti 
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KOKOUSPÖYTÄKIRJA 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Avataan kokous ajassa 17:09 

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Hyväksytään esityslista (liite 1). 

 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 



Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kaisa Oikarinen ja Reetta Rossi.  

 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

Hyväksytään hallituksen kokouksen 15/19 pöytäkirja. 

 

6. ILMOITUSASIAT 

Loimu-sopimus on allekirjoitettu. 

Sonja Naalisvaara  ja Niko Lehti olivat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 

puheenjohtajaseminaarissa 11.12. 

Biosfääri on mainostanut, että vuoden opettaja -äänestys on avoinna. 

Pupun tilakokous järjestetty 12.12. Saku Suhonen osallistui. 

Kokouksessa päätettiin järjestää Pupun siivous 22.1. Jokaisen järjestön osallistuttava 

vähintään yhdellä henkilöllä, muuten joutuu korvaamaan 20 euroa. 

 

7. SAAPUNUT POSTI 

Picaset leviksen painatuslasku tullut. 

 

Aktian tiedote hinnaston muutoksista. 

 

Argronomiliiton Alimenta-lehti on tullut. 

 

HYY:n Yhdenvertaisuusopas ja tiedote ensi vuodesta tullut sähköpostilla. 

 

8. UHANALAINEN SUOMI YHTEISTYÖ 

MYY:n entinen puheenjohtaja Saara Pörsti ottanut yhteyttä. Järjestävät keväällä 

tapahtuman tiedekulmalla, joka liittyy @uhanalainensuomi-projektiin. Toivoivat 

myyläisiä mukaan tapahtumaan. Lisäksi olisi hyvä olla ainakin yksi yhteyshenkilö joka 

osallistuu myös tapahtuman suunnitteluun. Asiasta on tiedotettu uudelle hallitukselle ja 

Niko Lehti aikoo olla yhteydessä Pörstiin. 

 

9. TALOUS 

9.1. TALOUDEN TILANNE 

Käytiin läpi vuoden 2019 talousarviota. Voitolla ollaan noin 2700 euroa, excelistä 

puuttuu silti vielä esim. Grundin juomamyynnin tuotot. 

Tuloja tullut esim. ekskusta ja Flow-talkoista. 

Kerhojen budjeteista jäänyt paljon käyttämättä. 



 

Tilillä on rahaa 4028,93 euroa.  

Kirjanpidon ja tilin välinen ero 51 euroa. Taloudenhoitaja Ellen selvittää asiaa.  

Kaikki haalarimaksut tulleet, yhteensä 305,50 euroa. 

Kaikki karkkilamaksut tulleet. 

 

DJ Lupun lasku grundibileiden äänenstoistosta 119,99 euroa. 

1440 euroa karkkilan bussien lasku. 

2102,20 euroa haalarilasku 

Leviksen lasku 152,99 euroa. 

Haalarimerkkilasku, tilattu kuutti-merkkiä ja eksku-merkit, yhteensä 308 euroa. 

Sonjalle vaalikokouksesta ja kiitosillan tarjoiluista yhteensä 161,02 euroa. 

Symbioosin osuus Grundibileiden tuotosta. 

Hyväksytään yllä olevat laskut/maksut maksettaviksi. 

 

Kaikki haalarisponsorit maksaneet laskunsa. 

Villiyrttikeräilyn maksu 200 euroa tullut viimein. 

Karkkilaan omia ostoksia MYY:n varoilla hankkineita on laskutettu. Ovat jo 

maksaneet laskun. 

 

Loimun lehti ja nettisivutuki laskuttamatta. 

 

Svunkken x MYY sitseillä hajonneesta Grundin pöydästä ei ole tullut vielä laskua. 

 

 

9.2. PANKIN VAIHTO 

Ellen Haaslahti avannut tilin MYY:lle OP Helsinkiin. 

 

Taloudenhoitaja Haaslahti siirtää rahat OP:n tilille ja lopettaa Aktian tili. 



 

Tilinumero pitää päivittää MYY:n sivustolle sekä muihin tarvittaviin paikkoihin. 

 

 

9.3. PÄÄTÖS HYVÄNTEKEVÄISYYSKOHTEESTA 

150 euroa budjetoitu hyväntekeväisyyteen. Lisäksi Leviksestä budjetoitu 50 

euroa hyväntekeväisyyteen. 

 

Ympäristöstrategiassa mainitaan, että järjestöjä, kuten esim WWF ja 

Greenpeace, ei tueta rahallisesti. Naalisvaara esittää, että lahjoitetaan 200 

euroa luonnonperintösäätiölle. Hyväksytään esitys. 

 

Kangaskasseista hyvitetään luonnonperintösäätiölle 3 euroa per kassi. Kasseja on 

myyty yhteensä 68 kappaletta. 

Naalisvaara esittää, että lahjoitetaan Luonnonperintösäätiölle 204 euroa. 

Hyväksytään esitys. 

 

 

 

10. UUDET JÄSENET 

Ei uusia jäseniä. 

 

11. TIEDOTUSASIAT 

Kaisa Oikarinen kertoi, että kuukausitiedote on laadittu. 

 

Jäsen kysellyt osallistuuko MYY ry kilometrikisaan. Hallituksen toimesta ei intoa 

järjestää/ottaa osaa kilpailuun. Kiinnostunut henkilö voi kuitenkin halutessaan 

ilmoittautua kisaan MYY:n alaisena. Oikarinen vastaa hänelle. 

 

12. OPINTOASIAT 

Reetta Rossi kertoi, että opettajien ja opiskelijoiden yhteinen tapahtuma etenee. 

Suunnittelukokous järjestetään todennäköisesti tammikuussa. Tarkoitus että opiskelijat 

pääsevät verkostoitumaan opettajien kanssa. 

 

Huomenna 17.12. Y-kandin johtoryhmän kokous. Powerpoint-esitys lukiolaisille. 

Esityksessä MYY:n esittelydia. Mainitaan esimerkiksi, että MYY järjestää luontoretkiä ja 

kilpailuja. Korjataan, että järjestää kerhotoimintaa. 

 

Aloitetaan kokoustauko ajassa 18:10 

 

Jatketaan kokousta ajassa 18:17 



 

  

 

 

13. TYÖELÄMÄASIAT 

Koska Alumnipizzat jouduttiin perumaan lakon vuoksi, Naalisvaara ehdotti, että 

tapahtuma järjestettäisiin uudestaan tammikuussa. Sovtitaan, että Naalisvaara on 

yhteydessä Viikin Think Companylle ja kysyy vapaita aikoja. 

 

HSY vierailu järjestettiin 10.12. 11 osallistujaa. 

 

14. JÄSENASIAT 

14.1. VUODEN 2019 PALAUTE 

Jäsenpalaute. 

 Milla Elsilä kertoi, että palautteeseen on tullut 7 vastausta. Kaikki vastaajista 

opiskelevat ympäristötieteitä. Tapahtumista erityisesti jäänyt mieleen Lapin 

eksku, Karkkila ja Kotiviinikisa. Kaikki vastaajista tyytyväisiä yhteistyöhön muiden 

ainejärjestöjen kanssa. Erityisesti oltiin pidetty MYY x MAO sitseistä. Vastaajat 

toivoivat enemmän yhteistä ohjelmaa Symbioosin ja Helixin kanssa. Vastaajat 

olleet tyytyväisiä hallituksen toimintaan. 

 

Kehittämisen kohteita: 

Lisää urheilutapahtumia 

Tiedotuksen aikaistaminen 

Tapahtumien aikataulujen toteutuminen 

Tutustuminen vuosikurssien kesken 

 

Toivottuja tapahtumia: 

Luontoretkiä 

Alkoholittomia tapahtumia 

 

Vastaajien mielestä MYY ry on osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen 

toimintaan. Aiheet näkyneet riittävästi myös MYY ry:n viestinnässä. Erityisesti 



pidettiin vastineesta Sampsan kirjoitukseen ja Amazon mielenosoitukseen 

osallistumisesta. 

Kaikki jäsenet eivät kuitenkaan kokeneet että MYY:n järjestönä esittämät 

mielipiteet vastaisivat heidän omiaan, esim. vastine Sampsalle. 

 

 

Toimijoiden palautteeseen oli tullut neljä vastausta. Kaikki vastaajat toimivat 

MYYssä ensimmäistä kertaa. Tehtävät vieneet kaikkien mielestä sopivasti aikaa. 

Osa kokenut virkansa raskaaksi. Apua on koettu saatavan kuitenkin tarvittavasti. 

Kaikki eivät kokeneet saaneensa tarpeeksi perehdytystä. Esimerkiksi 

testamenttia ei saanut ollenkaan tai ne olivat puutteellisia tai vanhentuneita. 

 

Tehtävissä pärjätty kuitenkin hyvin. Hallitukselta saatu tarpeeksi tukea tehtäviin.

Hallitus koettu kannustavaksi ja yhteistyö toiminut hyvin. Kaikki ovat kokeneet, 

että heidän työtään on arvostettu. Saatu kiitosta esim. tapahtumien osallistujilta. 

 

Ellen Haaslahti poistui 18:39 

 

Ekskuvastaavat kokeneet painostusta ottaa ekskulle lisää osallistujia. Jatkossa 

olisi hyvä miettiä mahdollista konkarikiintiötä, tai sitä, että osallistujat arvotaan 

ilmoittautuneista. 

Kaikki vastaajista suosittelisi toimijuutta muille. 

 

Kehitysehdotuksia: 

Edellisvuoden ekskuvastaavilla voisi olla isompi rooli ekskun toteutuksessa. 

 

 

Hallituspalautteeseen oli tullut 9 vastausta. Monet kokeneet virkansa raskaaksi 

esim. huonon perehdytyksen, pitkien päivien, muiden auttamisen, ja hommien 

kasautumisen takia. 

Kahdeksan vastaajista oli sitä mieltä, että työmäärä ei jakautunut tasaisesti 

hallituksen kesken. Syynä tähän on mm. se, että työmäärä riippuu pitkälti virasta. 



Myös delegoinnin koettiin toisinaan olleen heikkoa. Osa ottanut paljon 

extrahommia, toiset eivät juurikaan. 

 

Kaikki ovat kuitenkin kokeneet, että heidän työtänsä on arvostettu. Arvostus on 

ilmennyt esim. jäsenten kiitoksena. Kaikki kokeneet, että ovat saaneet äänensä 

kuuluviin. Ilmapiiri on ollut avoin. Kaikki kokeneet olevansa tasavertaisia. 

 

Mikä toiminut hyvin: 

yhteishenki 

kommunikaatio 

selkeät yhteiset tavoitteet 

toisten hyvinvointi ja tsemppaus 

 

Kehittämisen kohteita: 

enemmän virkistäytymistä 

työmäärän jakaminen tasaisemmin 

aktiivisempaa avun tarjontaa 

tutustuminen toisen tehtäviin (esim. pestit vaihtoon -päivä) 

whatsapp toiminut huonosti (tärkeiden asioiden hukkuminen) 

 

 

15. TESTAMENTIT JA PEREHDYTYS 

Lammiperehdytys/karonkka järjestetään 25.-26.1. 

 

Sharepointissa kansio testamenteille. 

Suurin osa perehdytyksistä jo sovittu. 

 

 



 

 

16. MENNEET TAPAHTUMAT 

27.11. Vaalikokous. 44 osallistujaa. 

3.12. Kiitos-ilta. 17 osallistujaa. 

10.12. HSY vierailu. 11 osallistujaa. 

11.12. Kuraattorin joululaulut. 45 osallistujaa. 

 

 

17. TULEVAT TAPAHTUMAT 

Hallitusapprot 

Alumnipizzat tammikuussa. 

Lammiperehdytys/karonkka 25.-26.1. 

 

18. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Avoimet virat: huispauskapteeni, agronomiliiton yhteyshenkilö, historiikkivastaava ja 

kansainvälisyysvastaavat. Ensi vuoden hallitus pyrkii täydentämään virkoja. 

 

Toimintakertomus tulisi kirjoittaa valmiiksi mahdollisimman pian.  

 

 

19. SEURAAVA KOKOUS 

Vuoden 2020 hallituksen kokous tammikuussa, ajankohta sovitaan myöhemmin. 

 

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Päätetään kokous ajassa 19:09. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi Helsinki __/__.2019 

 

______________________________ ______________________________  

Sonja Naalisvaara, puheenjohtaja Saku Suhonen, sihteeri 

 



______________________________ ______________________________  
 
Kaisa Oikarinen, pöytäkirjantarkastaja Reetta Rossi, pöytäkirjantarkastaja 
 
 
LIITTEET 

Liite 1 Esityslista 

Liite 2 Vuoden 2019 talousarvio  

 


