
 

Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry 

Hallituksen kokous 2/2020 

Aika:  Lauantai 1.2.2020 klo 12.00 
Paikka:  Viikki Think Company 
Osallistujat:  
 Niko Lehti 
 Olga Lumijärvi 
 Mirko Riekkinen 
 Saku Suhonen 
 Jenna Hölttä, poistui 14.18 
 Krista Koppelomäki, poistui 14.45 
 Lea Fewer 
 Sohvi Leminen, poistui 13.51 
 Hannele Pudas, poistui 15.27 
 Paula Hietanen 
 
Muut jäsenet:  

Ellen Haaslahti, poistui 13.51 
Sonja Naalisvaara, poistui 13.51 

 
 
 
 
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus 
 
ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 
PÄÄTÖS: Avataan kokous ajassa 12.23. 

 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

ESITYS: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 
 

 
3. Pöytäkirjojen tarkastuskäytäntö 

 
ESITYS: Hallituksen kokouksen pöytäkirjat hyväksytään aina seuraavassa hallituksen kokouksessa, 
jotta pöytäkirjantarkastajia ei tarvita.  

 
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 
 

4. Esityslistan hyväksyminen 
 



ESITYS: Hyväksytään esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi. 
 

PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 
 

 
5. Ilmoitusasiat 

  
Toiminta-avustushakemuksen ja järjestölehtituen hakuaika 3.2.–2.3. 
 
Tuutorhaku on auki 9.2. saakka. Biosfäärin alaisissa järjestöissä hakijoita toistaiseksi vähän. 
 
Apuraha- ja stipendihaku on auki 6.2. saakka. 
 

 
6. Saapunut posti 

 
Kutsu MAOn 49. vuosijuhliin. Ei halukkaita osallistujia. 
 
Kutsu ViikkiAreenaan. 
 
Tikkurilan paino ottanut yhteyttä. Painatuspalveluille ei kuitenkaan ole tarvetta, koska 
Leväperäinen painatetaan jatkossa AM Digipainolla. 
 

 
7. Talous 

 
7.1. Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen 

 
ESITTELIJÄ: Ellen Haaslahti  

 
ESITYS: Käydään läpi vuoden 2019 tilinpäätös (liite 2) ja allekirjoitetaan se, mikäli ei havaita 
puutteita tai korjausta vaativia seikkoja.  
 
Kirjataan tiedoksi: Kuten myös toimintakertomuksesta ilmenee, Kitupiikissä ja vuoden 2018 
taseessa on eroja, sillä vaihtuviin vastaaviin on Kitupiikissä ollut merkittynä osakkeita ja tavaraa, 
joita Myyllä ei tiedettävästi ole. Kitupiikki laskee taseet itse, mikä osaltaan selittää pieniä 
eroavaisuuksia vuoden 2018 taseeseen. Koska tänä vuonna on korjattu aiemmin virheellisesti 
merkittyjä siirtovelkoja, Myyn tulos vaikuttaa Kitupiikissä pienemmältä kuin se todellisuudessa on. 
Ajantasainen tilanne näkyy tarkemmin talousarviosta. Tälle vuodelle luvassa ei ole vastaavia 
ongelmia, koska taloudenhoitaja pääsee jatkamaan aiemmin Kitupiikkiin luodulla tilillä, jolle 
korjaukset on tehty.  
 
Siirtovelka on Karkkila-lasku viime vuodelta. Muut tilinpäätössiirrot ovat korjauksia aiempien 
vuosien virheellisistä kirjauksista. 
 
Haalarimerkkien ja muun myytävän omaisuuden varaston arvon korjauksia kannattaa Haaslahden 
mukaan tehdä säännöllisesti. 

 
Myy on tehnyt voittoa, koska kasvavana ainejärjestönä joustovaraa talouteen tarvitaan, etenkin 
ennen vuosijuhlavuotta. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole käyttää jäsenistöä taloudellisesti hyväksi. 
Osa voitosta, kuten ekskursion voitot ja fuksisitsivoitot, ovat syntyneet tahattomasti. 

 



PÄÄTÖS: Hyväksytään vuoden 2019 tilinpäätös. 
 

7.2. Vuoden 2020 talousarvio  
         

Kuluvan vuoden talousarvio on tekeillä. Talousarviota työstetään hallituksen asiankirjatyöstössä. 
 

7.3. Talouden tilanne  
 
Tilillä on rahaa 4864,84 €.  

 
7.4. Saapuneet laskut ja muut maksut 
 

Hyväksytään Alumnipizzojen tarjoilukulut 52,44 €.  
 
PRH-kulut maksettu. 

 
 

8. Vuoden 2019 toimintakertomus 
 
ESITTELIJÄ: Sonja Naalisvaara 
 
Kirjataan tiedoksi: Painopisteinä oli työelämätoiminnan kehittäminen, valveutuneisuuden 
lisääminen ja yhteistyön edistäminen.  
 
Työelämätoiminta onnistui työelämätapahtumien järjestämisessä tavoitteiden mukaisesti, mutta 
koska työelämävastaava oli syksyllä estynyt hoitamaan virkaansa, syksyllä tapahtumia ei juuri ollut. 
Jatkossa Loimun ja Agronomiliiton kontakteja voi hyödyntää enemmänkin työelämätoiminnassa. 
 
Valveutuneisuuden lisäämisessä onnistuttiin hyvin ja toiminnassa oltiin monipuolisia. 
Ilmastoaktivismiin keskityttiin ja Myy osallistui esimerkiksi Ilmastomarssiin ja -lakkoon. Myy järjesti 
äänestysekskursiot molemmissa vaaleissa ja yleisesti kannustettiin yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen. Myy osallistui yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa kirjoittamalla 
yhdessä Symbioosin kanssa vastineen Sampsan tekemään kannanottoon Unicafen naudanlihan 
tarjoilun lopettamiseen liittyen. Jatkossa esiin voisi nostaa enemmän esimerkiksi luonnon 
monimuotoisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä teemoja. 

 
Yhteistyötä edistettiin monipuolisesti. Etenkin yhteistyötä Biosfäärin ja sen alaisten järjestöjen 
kanssa saatiin lisättyä. Vaikka yhteistyötä saatiin lisättyä, jäsenistö toivoo sitä jatkossa myös lisää. 
 
Toiminnantarkastajien palautteen mukaisesti budjetteihin ja käteiskorvauslomakkeiden täyttöön on 
kiinnitetty huomiota.  
 
Tapahtumia on ollut paljon. Niistä saatu palaute on yleisesti ottaen ollut hyvää, mutta saadut 
kehitysehdotukset huomioidaan. 
 
Kansainvälisyyttä on edistetty lisäämällä tapahtumakuvaukset myös englanniksi ja kääntämällä 
nettisivut englanniksi. 

 
 
 
 
 



9. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma 
 
Keskustellaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelman painopisteistä. Varsinaista 
toimintasuunnitelmaa työstetään hallituksen asiakirjatyöstössä.  
 
Kirjataan tiedoksi: Aiemmin on ollut puhetta yhteistyön lisäämisestä. Naalisvaara ehdotti 
keskittymistä myös toimijoiden jaksamiseen. Molempia pidettiin tärkeinä. Keskustelua näistä 
jatketaan asiakirjatyöstössä. 
 
Nostettiin esille myös se, että MYY ry:n tarkoituksen mukaisesti halutaan edistää myös 
opintoasioita. Myös tästä jatketaan asiakirjatyöstössä. 
 
 
Aloitetaan kokoustauko ajassa 13.51. Leminen, Naalisvaara ja Haaslahti poistuivat. 
 
Jatketaan kokousta 14.02.  
 
Siirrytään kohtaan 16 ja jatketaan sen jälkeen esityslistan mukaisesti kohdasta 10.  
 
 

10. Biosfääri 
 
Bita-yhteistyö 3.–5.4. 
 
Perjantaille tulossa iltahengailu, johon myös merkkimyynti, jota varten tarvittaisiin merkkejä.  Myy 
selvittää mahdollisuutta päästä osalliseksi ruoanlaittoon ja -myyntiin. Yleisesti Bita-yhteistyöhön on 
tulossa nakkeja esimerkiksi Bita-approille. Tapahtumassa on myös tarvetta puhujille. Valitaan Bita-
vastuuseen Krista Koppelomäki, Hannele Pudas ja Niko Lehti. 
 
Biosfäärin vuosikokous 18.2. 
 
Valitaan MYYn edustajiksi Krista Koppelomäki ja Niko Lehti. Valitaan Koppelomäen 
varaedustajaksi Saku Suhonen ja Lehden varaedustajaksi Paula Hietanen.  
 
Biosfäärin vujut tulossa 14.11.  
 
 

11. Vuorovaikeutus 
 
        ESITYS: Keskustellaan yhteistyöstä VV:n kanssa sekä päätetään mahdolliset vastuuhenkilöt tähän.  
 

VV ehdottanut yhteistyötä ja toivonut etenkin matalan kynnyksen hengailutapahtumia, kuten 
mökkeilyä Nuuksiossa. Tätä voisi pohjustaa esimerkiksi lautapeli-illalla tai mulla rennolla 
tapahtumalla. Vappuna voisi olla isompi tapahtuma esimerkiksi vappusilliksellä.  
 
PÄÄTÖS: Aletaan tehdä yhteistyötä ja valitaan vastuuhenkilöiksi Lea Fewer, Niko Lehti ja Saku        
Suhonen. 
 
 
Siirrytään kohtaan 14 ja jatketaan sen jälkeen esityslistan mukaisesti kohdasta 12. 

 
 



 
 

12. Tiedotusasiat 
    
Tapahtumien viestinnästä sopiminen: 

 
Kuukausitiedotteiden sisällöstä on käyty keskustelua. Aiemmin on ollut vain MYYn järjestämiä 
tapahtumia, mutta myös muita myyläisiä kiinnostavia tapahtumia, kuten Agronomiliiton 
tapahtumia ja Tvex-tapahtumia, voitaisiin nostaa esiin. Tiedotettavia tapahtumia varten kokeillaan 
Planner-säilöä tapahtumille, jonne hallituksen jäsenet voivat lisätä tapahtumia, joita halutaan 
nostettavan kuukausitiedotteissa esiin. 
 
Hallituksen kokouksista tiedottaminen (Top 3): 
 
Instagramin tarinoihin aletaan lisätä kokousten jälkeen Top 3 -tiedotteet, jotka tallennetaan myös 
kohokohtiin. 
 
Koppelomäki poistui ajassa 14.45. 
 
Instagram-tunnusten salasanan vaihtaminen ja jakaminen hallitukselle: 
 
Riekkinen vaihtaa salasanan. 

 
 

13. Tilattavat tuotteet  
 

ESITYS: Keskustellaan tilattavien merkkien, kangaskassien ja Myyweiden tilausmääristä ja 
tilausajankohdista. 
 
PÄÄTÖS: Tilataan Ekofasisti- ja Maailmantuskan ammattilainen -merkkejä molempia 300 
kappaletta. Tilataan merkit Promlerista sillä ehdolla, että tilaushinta on halvin. Hietanen hoitaa 
tilauksen.   
 
Kangaskasseja tilataan syksyksi ja mahdollisesti mustana. Myös laulukirjoja tilataan mahdollisesti 
syksyksi tai vaihtoehtoisesti lykätään tilausta ja tehdään sen sijaan vujuvuoden kunniaksi laulukirja. 
 
  

 
14. Opintoasiat 

 
ESITTELIJÄ: Krista Koppelomäki 
 
Kirjataan tiedoksi: Kahvittelut jäivät väliin, sillä ECGS:n puolelta tapahtuman järjestäminen jäi. 
Kahvittelutilaisuuden järjestämistä selvitetään. Viikolla 4 pidettiin tapaaminen, jossa Maailman 
ympäristöongelmat -kurssin kehittämistä käytiin läpi, ja tulevaisuus sen suhteen vaikuttaa 
lupaavalta. 
 
Opintotiimin toiminta on lähtenyt lupaavasti käyntiin ja yhteyttä on pidetty WhatsApp-ryhmän 
avulla. 
 
Palataan kohtaan 12. 
 



 
 

15. Työelämäasiat 
 

ESITTELIJÄ: Hannele Pudas, Niko Lehti 
 
Uhanalainen Suomi -yhteistyö ja suunnitteluun osallistuminen: 
  
Tiedekulmaan on tulossa tapahtuma, johon MYY ry:tä on pyydetty yhteistyöhön. Riekkinen on 
kiinnostunut ja tapahtumatiimin ja ympäristövastaavan halukkuutta selvitetään.  
  
Viikki Areena: 
  
Vuosikokouksen jälkeiseen kokoukseen pyydetään Viikki Areenan edustaja esittelemään 
yhteistyötä.  
 
Muuta:  
 
Pudas selvittää yritysyhteistyötä, esimerkiksi kaurapohjaisten tuotteiden sponsoreita. Symbioosi on 
toivonut Shokkelo-yhteistyötä. Shokkelossa voisi olla esimerkiksi Myyn järjestämää huispausta.   
  
On suunnitteilla ekskursio Ympäristöministeriöön.  
 

 
 

16. Kerhotoiminta 
 
ESITTELIJÄ: Jenna Hölttä 
 
Vimmoilta tulossa Beer Bong -turnaus 6.3. Lisäksi Vimmat järjestää 7.5 silakkasitsit. Muilla kerhoilla 
ei ole vielä tiedossa tapahtumia. 
 
Kerhonvetäjille on tulossa WhatsApp-ryhmä ja budjettitoiveet on saatu melkein kaikilta kerhoilta, 
joita käsitellään lisää asiakirjatyöstössä. Yhteydenpidosta Slackissa ei oltu kiinnostuneita. 
 
Kerhotoimitsijoita aiotaan kannustaa WhatsAppin kautta, selvittää tarvetta avulle ja vinkata tiloja. 
 
Jatketaan kohtaan 10. Hölttä poistui ajassa 14.18. 

 
 

17. Menneet tapahtumat 
 

Alina-koulutus (6 osallistujaa) 
Leviksen toimituskokous 20.1. (9) 
Toimijoiden vaihtokaronkka 25.–26.1. (28) 
Alumnipizzat 28.1. (38) 
BYTDK Puheenjohtajatapaaminen 30.1. (1) 
HYYn yhdenvertaisuuskoulutus 30.1.(3) 
Tapahtumatiimin kokous 30.1. (8)  
 

 
 



 
 

18. Tulevat tapahtumat 
 
  
5.2. KICKSTART 2020  
  
13.2. Agronomiliiton luistelu Rautatientorin jääpuistossa klo. 17–19. Agronomiliiton jäsenille vapaa 
pääsy ja kuuma juotava ilmaiseksi.   
  
18.2. Biosfäärin vuosikokous  
  
19.2. Vuosikokous Agronomitalolla klo 16.30  
  
20.2. Agronomiliiton jäsenilta Viikin Think Companylla klo 16–18. Tapahtuma on maksuton ja avoin 
kaikille opiskelijoille. Ilmoittautuminen Agronomiliiton sivujen kautta.   
  
21.2. MYY–IK–VASARA -sitsit   
  
Molempiin järjestöihin oltu yhteydessä ja tapahtumatiimin sisäisesti on jaettu hommia. Teemasta 
on keskusteltu ja teemaksi valittu kylpytakki tai sleepover. Maksuksi arvioitu 13 euroa. Paikkoja on 
25 jokaiselle järjestölle.  
  
25.2. Laskiaisrieha & laskuhumala + etkot   
  
26.2. Virityspäivä ja taloudenhoitajakoulutus  

  
13.3. The Helsinki Distilling Companyn vierailu ja tasting (Agronomiliitto)  
  
6.4. Alina-varaus 2.   
  
Pohdittu esimerkiksi iltabrunssia tai kaverisitsejä, sillä tapahtuma on maanantaina.  
  
7.–8.4. Agronomiliiton munanmetsästys Viikissä   

 
 

19. Muut esille tulevat asiat 
 
Hesarin approjen ryhmälippujen tilaus 3.2. Tilataan 30 lippua. Päätetään käytännön asiat Slackissa.  
   
Pankkiasiat hoidetaan kuntoon mahdollisimman pian. Ajankohta päätetään Slackissa.  

  
Reagointi sähköposteihin ja hallituksen sisäinen kommunikointi. Jatkossa käydään enemmän 
keskustelua Slackissa esimerkiksi hallituksen listalle tulleista sähköposteista.  
 
Pudas poistui ajassa 15.27.   
 

 
 

20. Seuraava kokous 
 
ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta 



 
PÄÄTÖS: Suhonen tekee Doodlen, jonka avulla päätetään ajankohta. Tavoitteena saada kokous 
viikolle 8.  

 
21. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 15.35.  

 
 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi Helsinki __/__.2020 
 

_______________________________  ________________________________ 

Niko Lehti, puheenjohtaja   Olga Lumijärvi, sihteeri 

 

LIITTEET: 

Liite 1. Esityslista 

Liite 2. Vuoden 2019 tilinpäätös 

 


