
Ympäristötieteiden Opiskelijat - MYY ry 

Hallituksen kokous 

16.10.16 klo 11.00 

Pasteurinkatu 1 a 16, 00790 helsinki 
  
1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 11:45, paikalla Henri Hane, Arttu Kaivosoja, Joona Myllärniemi, Veera 
Lyytikäinen, Saara Pörsti, Meeri Näppilä, Jenni Jääskeläinen, Jani Ahosola 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Lisätään kohdat: 
 8.8. Penkkiurheilu 

10.5 historiikki 
hyväksytään esityslista muutoksineen  
 

4.Ilmoitusasiat 
Nordealta on tullut kysely suosittelemmeko jotakuta maatalous ja metsärahaston stipendin 
saajaksi. 
 

5. Talous 

Jani haluaa loput ekskurahat Artulta, sumplitaan kokouksen jälkeen. Holviin lisätty MyyWei ja 
Raakku&Helmien levy.  
Taloudella menee hyvin. Kutsuvieraat ovat jo ruvenneet maksamaan vuosijuhlia. 
 

6. Opintoasiat 
            6.1 Iso pyörä 

Opintosuunnitelmien deadline on marraskuun lopussa. Maisterijohtoryhmät haetaan uudestaan. 
Veeralle tarvitaan korvaaja maisterijohtoryhmään. Myös ympin osastokokous tarvitsee uuden 
opiskelijajäsenen. 
 

7. Tiedotusasiat 
            7.1 Posti 
ei käsiteltävää 

            7.2 Muut tiedotusasiat 
Myy ry:n Facebook tunnuksen oikeuksia otetaan pois niiltä jotka eivät sitä enää tarvitse. 
 

8.Myyn tulevat tapahtumat 
            8.1 Ekskukuvailta 

Äänestys on päättynyt, päivä ei ole vielä selvillä. Ekskuvastaavat hoitavat. 
            8.2 vaatteidenvaihtoilta 

Vuosijuhlatiimi ajatteli että olisi kiva järjestää vaatteidenvaihtoilta, jossa voi vaihdella/lainata 
vaatteita myyläisten kesken esim. vujuja silmällä pitäen. Voisi pitää ekskukuvaillan ohessa. 
            8.3 järjestötoiminnan ABC 20.10 

Biosfäärin kanssa järjestetään Viikin TC:llä klo 18. Hallituspaikat ja virat esittäytyy. Kannustetaan 
erityisesti fukseja osallistumaan. 



            8.4 Mascot-tiistai 
1.11. Mascot tiistai, Arttu menee. 
            8.5 Vuosijuhlaviikko 14 - 20.11. 
Öljyntorjunnasta laitettu viestiä WWF:lle, vuosijuhlaviikkojen ohjelmaan sopisi hyvin. Voidaan 
myös ehdottaa WWF:lle yhteistyötä vuosijuhlalahjoituksien kanssa. Sunnuntain pre avajaisiin 
sovittu kertsin käytöstä Symbioosin kanssa. Joona järkkäilee maanantaiksi leffailtaa. Tiistaille 
varattu sauna. Keskiviikkona Mascot ja kertsibingo tai WWF. Torstaina Univeron esittäytyminen jos 
osuuskunta suostuu/pystyy. Perjantaina vujut, hallitus paikalle kolmelta. Vujuilta Karkkilaan, 
ilmoittautuminen sulkeutuu tänään, mutta paikat on jo menneet. Jos lauantaina lähtee paljon 
porukkaa, voi paikalle tulla lauantaina, jos ei alunperin mahtunut. Kunnon valot laiturille! 
            8.6 Leffailta 

Biosfäärin kanssa kertsillä, suunnitellaan myöhemmin. 
            8.7 VUOSIKOKOUS         
Torstaina 24.11. Arttu kysyy Viikin TC:tä. Klo 17. Hallituspestit täytyy miettiä uudestaan sekä 
tapahtumien järjestämisen että opintouudistusten näkökulmasta katsoen. (Ehdotuksia: vain yksi 
tapahtumavastaava, jolle nimetty varavastaavat, opintovastaavat erotella maisteri ja kandin 
mukaan, vpj:lle erillinen virka, Joulukuussa voisi pitää vanhan ja uuden hallituksen hauska 
kohtaaminen. Perehdyttämisen voisi aloittaa jo siellä, jatkot voi olla kaikille avoimet. Vpj:stä 
koordinaattori, joka katsoo erinäisten vastaavien perään esim. kv vastaavan. Parempi ja kivempi 
tapahtumakalenteri. Täytyy pitää kokous uusien virkojen suunnittelusta ja toimenkuvien 
hiomisesta hyvissä ajoin ennen Karkkilaa. Seuraavaa hallitusta täytyy muistuttaa varainkeruusta, 
haalarisponsseista ym.) 
 8.8 Pennkiurheilu 

 Iiro Uotilan kanssa sovittu Rugby-illasta. Iiro pitää mielellään analyyttisen rugbyn 
katselu illan. Henkka sopii Iiron kanssa tänään. 
 

9. Myyn menneet tapahtumat              
            9.1. Baltiaeksku 

43 osallistujaa, Arttu tilittää rahat takaisin. 
            9.2. BD-pelit 
Myy piti rastin. 
            9.3. Kuplafudis 

8 osallistujaa, jäätiin alkulohkoon. Hävettää. 
            9.4. MYY Mao 100 v sitsti 
55 osallistujaa. Meni tosi hyvin, MaO:n puheenjohtaja halusi jatkossa lisää yhteistoimintaa. 
Vilmalta osallistujalista Janille. Tapahtuman järjestämisessä ei puhuttu Janin kanssa yhteistyötä, 
mikä ei ole ok! Jatkossa sitsien budjetti Janin kanssa! 
            9.5 opintoinfo vol 3 

Janne Hukkinen ja Janna Pietikäinen pitivät presentaation ECGS-maisteriohjelmasta, eri 
moduuleista ja tutkinnon rakenteesta. Opintosuunnitelman deadline marraskuun lopussa. 
Maisteriohjelma on englanninkielinen, mutta opintosuoritukset, tentit ym. voi palauttaa 
kotimaisella kielellä. Yksi ruotsinkielinen moduuli, mikä herätty kummastusta. Sisäänottokiintiöt 
käytiin läpi, ympäristötieteillä selkeä etulyöntiasema 15 paikkaa kumpaankin puoliskoon. 
Kummaltakin puolelta voi rakentaa omanlaisensa maisterin, yhteiskunnallisen tai ympäristöllisen. 
Y-kandeilla 3-4 eri maisteriohjelmaa. Helmikuussa avoin opintopolku nettiin, mistä voi tutustua 
ohjelmaan. Akvat kokivat saaneensa lyhyimmän tikun maisterivalmisteluissa, koska akvan oma 
maisteri tippuu pois, eikä uusilla fukseilla ole juurikaan mahdollisuuksia valmistua akvan 



maisteriksi. Monien mielestä huono muutos, mutta osa akvoista myös tykkäsi uudesta. Jakaa 
selkeästi mielipiteitä. Lahdessa kovia gradupaikkoja, mutta harva haluaa täyttää niitä paikkoja 
Helsingistä. 
            9.6 melontaretki 
Arttu selvittää osallistujamäärän 

            9.7 liikkakerhot  
Ei vieläkään ratkaisua sali/lenkkikerhoon, Kiipeilykerho jatkaa toimintaansa ensi viikolla, vastaava 
ollut estynyt viime aikoina. 
 

10. Muut käsiteltävät asiat 
            10.1 Jäsenten hyväksyminen 

hyväksytään uudet jäsenet (katso liite1) 
            10.2 Toimijoiden valitseminen 

ei käsiteltävää 

            10.3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

ei käsiteltävää 

            10.4 Merkit 
Ripamerkki on hyväksytty ja merkillinen tekee hommia, lasku tulee joskus. Vuosijuhlamerkki on 
tilattu 350 kappaletta. Kuva on aivan tajuttoman upea. 
 10.5 Historiikki 
Historiikki tiimi ei saa itse historiikkiä ulos ilman apua. Historiikki tehdään valmiiksi vujuille! 
Hallitus jeesaa historiikki tiimiä.  Viinikisa osuus ja 2000-luku, eli 5-10 sivua tekstiä. Jenni on 
Miiroon yhteydessä Viinikisan osasta. Taiton Deadline kahden viikon päästä. Käytännössä tekstit 
ens viikolla valmiiksi. Sovelletaan 2000-luku jotenkin. 
 

11. Muut tapahtumat 
Viikkibileet tapahtuvat joulukuussa. 
 

12. Seuraava kokous 

vko 43 keskiviikko 26.10. klo 18 Viikissä hiotaan mm. uudet hallituspestit 
vko 45 perjantai 11.11. klo 16 joku kiva baari. (ei Mascot) 
 

13. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 13:48 

 

 
 


