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1. Johdanto
Vuonna 2017 keskityttiin uuden ideoimiseen vanhoja perinteitä kunnioittaen. Uusien opiskelijoiden
suuremman sisäänoton paine tuntui jo vuonna 2017 suuresti, ja tapahtumien järjestämistä jouduttiin
miettimään uudella tavalla. Pienestä ainejärjestöstä suureksi kasvaminen tapahtuu nyt nopeasti, joten
siihen valmistautuminen huolellisesti on tärkeää toiminnan sujuvuuden takaamiseksi. Vuoden aikana
järjestettiin useita tapahtumia ja huolehdittiin, että jäsenistöllä on niissä hyvä olla. Aktiivien
jaksamisesta pidettiin huolta ja tehtävät jaettiin tasaisesti kaikille. Lisäksi hallituksen toimivasta
tiimityöskentelystä ja toimijoiden motivoinnista pidettiin hyvää huolta.
Ainejärjestötoiminta haastaa jäseniä kehittymään henkilökohtaisesti ja ammatillisesti, eikä ole vain
juhlien järjestämistä. Vuonna 2017 jokainen pääsi tekemään juuri sitä, mistä on itse kiinnostunut ja
toteuttamaan itseään ainejärjestön kautta. Aktiivit järjestivät monenlaista ympäristöhenkistä toimintaa
omien kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti. Erityisesti keskityttiin pienempien tapahtumien
järjestämiseen, jotta jokainen jäsen löytäisi itsellensä mieleisen tapahtuman osallistua.
MYY ry:n jäsenmäärä kasvoi paljon, sillä aiemman 45 uuden opiskelijan sisäänoton sijaan
ympäristötieteitä pääaineena/ympäristötieteiden kandiohjelmassa alkoi opiskella yhteensä 60
opiskelijaa. Tämä näkyi heti orientoivalla viikolla tapahtumien osallistujamäärissä sekä syksyllä
myöhemmin järjestettävissä tapahtumissa. Joihinkin tapahtumiin laadittiin fuksikiintiöitä, jotta
mahdollisimman moni uusi opiskelija pääsisi mukaan vuoden kohokohtiin.
Vuosi 2017 oli rauhallinen, mutta täynnä tekemistä. MYY ry valmisteltiin jäsenmäärän kasvuun ja
sääntömuutosten suunnitteleminen aloitettiin ja suosituimpia tapahtumia järjestettiin suuremmalle
osallistuja määrälle sopivaksi. Seurasimme tarkasti opintomuutoksia ja pidimme huolta jäseniemme
eduista. Talousasioissa otettiin ryhtiliike ja rahaliikenteestä huolehdittiin todella tarkasti. Vuoden
aikana järjestettiin virkistävää tapahtumaa jäsenille luontoretkien ja yhteisten hengailuiltojen merkeissä.
2. MYY ry ainejärjestönä
Ympäristötieteiden Opiskelijat – MYY ry on vuonna 1961 perustettu Helsingin yliopiston
ympäristöalan opiskelijoiden ainejärjestö. MYY ry:n jäsenet opiskelevat pää- tai sivuaineenaan
ympäristötieteitä maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa tai bio- ja ympäristötieteellisessä
tiedekunnassa. MYY ry tarjoaa monipuolista ja ympäristöhenkistä toimintaa ympäri vuoden. Jäsenien
eduista huolehditaan toimimalla opiskelijoiden etujärjestönä. Jäsenistö on yhdistyksen tärkein osa ja
sen hyvinvointia pidetään tärkeänä. MYY ry yhdistää samanhenkisiä opiskelijoita ja on monelle tärkeä
harrastus ja varsinkin vasta Helsinkiin muuttaneille, ystäväpiirin perusta. MYY ry on rohkea
ympäristöasioissa ja ylpeä siitä. Kaikessa toiminnassa MYY ry ottaa huomioon ympäristökysymykset.
3. Varsinainen toimintakertomus
3.1 Hallinto
MYY ry:n vuoden 2017 hallitukseen kuului yhdeksän jäsentä: puheenjohtaja Saara Pörsti
taloudenhoitaja Suvi Jaakola, sihteeri Iida Siukonen, varapuheenjohtaja ja maisteriopintovastaava Jenni
Jääskeläinen, kandiopintovastaava Sara Simola, viestintävastaava Riikka Närvänen, toimintapäällikkö
Veronica Ahonen ja toimintavastaava Karim Pelkonen sekä jäsenvastaavat Meeri Näppilä ja Nea
Tuomela. Jäsenvastaavia oli kaksi, sillä Meeri Näppilä luopui tehtävästään vuoden puolessa välissä.
MYY ry piti vuonna 2017 sääntömääräisen vuosikokouksen 16.2. ja sääntömääräisen vaalikokouksen
4.12. Lisäksi hallitus piti yhden ylimääräisen yhdistyksen kokouksen 26.8.2017. Yhdistyksen kokoukset
kutsuttiin koolle sääntöjen mukaisesti ja kokouksista tiedotettiin myy-ry -sähköpostilistalla ja MYY
ry:n virallisilla ilmoitustauluilla Biokeskus 3:n alakerrassa ja B-talon 2. kerroksessa Viikissä. Hallitus
kokoontui yhteensä 11 kertaa, joista yksi oli sähköpostikokous. Kaikista kokouksista tiedotettiin
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jäsenille asianmukaisesti sekä sähköpostissa että MYY ry:n Facebook-ryhmässä. Hallituksen tavoitti
mm. sähköpostitse, kotisivujen kautta, Facebookin välityksellä tai MYY ry:n oman WhatsApp-ryhmän
kautta.
MYY ry:n hallitus perehdytettiin tehtäviinsä heti vuoden alussa. Uusi hallitus järjesti alkuvuodesta
vanhoille toimijoille hallituskaronkan, jossa uudet ja vanhat toimijat pääsivät vaihtamaan ideoita MYY
ry:n toiminnasta. Jokainen hallituslainen sai henkilökohtaisen perehdytyksen edeltäjältään ja osa
kirjallisen testamentin. Vuoden 2018 hallituslaisille laadittiin kaikille kirjallinen testamentti vuoden
2017 hallituslaisten toimesta.
Vuoden 2016 toimijat olivat valmiita läpi vuoden auttamaan ja opastamaan uusia toimijoita.
Hallituksesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja kävivät vuoden aikana Helsingin
yliopiston ylioppilaskunnan HYY:n koulutuksissa ja osa hallituslaisista ja toimitsijoista osallistui
Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry:n järjestämään koulutukseen.
Hallituksen hyvä yhteishenki on edellytys koko järjestön hyvinvoinnille. Hallitus järjesti virkistysillan
heti alkuvuodesta, joka myös ryhmäytti uutta hallitusta. Toinen virkistysilta järjestettiin syksyllä.
Hallitus jatkoi Trello-sovelluksen käyttöä, jossa olivat jokaisen hallituslaisen tehtävät ajan tasalla ja
helposti löydettävissä yhteiseltä alustalta. Hallituksen kesken vallitsi hyvä ryhmähenki ja toiminta oli
motivoitunutta. Hallituksessa koettiin, että tarvittaessa olisi ollut mahdollisuus pyytää apua ja saada sitä.
Hallituksen ehdotuksesta vaalikokouksessa uudistettiin hallituksen kokoonpano sääntömääräisiä jäseniä
lukuun ottamatta. Uudistuksessa huomioitiin tehtävien tasaisempi jakautuminen, selkeys, aktiivien
osallistaminen ja tulevaisuuden haasteet. Varapuheenjohtajan kokemuksen perusteella ehdotettiin, että
varapuheenjohtaja valittaisiin vaalikokouksessa sen sijaan, että hallituksen jäsen nimitettäisiin
tehtävään muiden tehtävien ohessa. Opintovastaavia valittiin yksi ja toimihenkilöiksi valittiin
oppiainevastaavia tekemään yhteistyötä opintovastaavan kanssa. Lisäksi hallitus perusti toimikuntia
vuodelle 2018. Toimikuntien tarkoituksena on tehostaa toimintaa. Hallitus perusti alumnitoimikunnan,
fuksitoimikunnan, opintotoimikunnan ja sääntömuutostoimikunnan joiden toiminta alkaa vuonna 2018.
Vuoden 2017 hallinnossa huomioitiin vuoden 2016 toiminnantarkastuksessa ilmi tulleet puutteet ja
toimintaa kehitettiin toiminnantarkastajien ohjeiden mukaisesti. Kokouspöytäkirjat laadittiin selkeiksi,
niiden tarkastamisesta huolehdittiin ja ne laitettiin yhdistyksen nettisivuille jäsenten saataville.
3.2 Jäsenistö
MYY ry:n jäsenrekisteriä pidettiin päivitettynä koko vuosi. Jokaisessa hallituksen kokouksessa käytiin
jäsenrekisteri läpi ja uudet jäsenet hyväksyttiin. Hallitus piti huolta, että kaikki jäsenet ovat
asianmukaisesti rekisteröityjä. Myös tavoite vähintään 60 uudesta jäsenestä saavutettiin. Suurin osa
uusista jäsenistä oli ympäristötieteiden kandiohjelman fukseja, mistä oltiin erityisen iloisia. Vuoden
2017 lopussa MYY ry:llä on 291 virallista jäsentä. Näistä 268 oli aktiivisia, yliopistolle lukuvuodeksi
2017-2018 läsnäoleviksi ilmoittautuneita opiskelijoita. Jäsenrekisteri käytiin myös huolellisesti läpi
loppuvuonna ja tähän saatiin apua HYY:ltä. Jäsenrekisterin ylläpidosta laadittiin tarkat ohjeet seuraavan
vuoden hallitukselle.
MYY ry:n varsinaisia jäseniä voivat olla kaikki ympäristötieteitä maatalousmetsätieteellisessä tai bioja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa pää- tai sivuaineena opiskelevat, jotka ovat suorittaneet
jäsenmaksun sääntöjen vaatimalla tavalla. Syksystä 2015 alkaen valtaosa uusista opiskelijoista on
kuitenkin kuulunut ympäristötieteiden kandidaatin koulutusohjelmaan. Jäsenistön koulutusohjelmat
ovat pääasiallisesti bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ympäristötieteiden kandiohjelma ja
ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma. Lisäksi osa opiskelee vielä vanhojen
tutkintorakenteiden mukaan, joihin kuuluu akvaattisten tieteiden limnologia, kala- ja kalastusbiologia
(ent. kalataloustiede) ja meribiologia, ympäristömuutos ja -politiikka (ent. ympäristönsuojelutiede).
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Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa MYY ry:n jäsenistön pääaineita ovat maaperä- ja
ympäristötiede, mikrobiologia, ympäristöekonomia sekä englanninkielinen Master´s Degree
Programme in Environment and Natural Resources (MENVI). Vuonna 2017 jäsenmaksu oli
kertaluontoinen 10 euron maksu. Jäsenillä oli etuoikeus tapahtumin.
MYY ry tavoitti hyvin ympäristötieteiden kandiohjelman uudet opiskelijat, mutta jäi harmillisen
vieraaksi muiden uusien ohjelmien opiskelijoille. Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden
maisteriohjelman johtoryhmän opiskelijaedustaja esitti MYY ry:n hallitukselle toiveen, että myös
maisteriohjelman opiskelijoita huomioitaisiin MYY ry:n toiminnassa. Seuraavan vuoden hallitusta on
ohjeistettu ottamaan asia huomioon. Jatkossa MYY ry:tä kehotetaan parantamaan järjestön
tunnettavuutta järjestön alkuvuosien oppiaineiden kuten mikrobiologian opiskelijoiden keskuudessa.
Yhteistyötä maataloustieteiden opiskelijoiden kanssa suositellaan, koska maataloustieteitä ja
ympäristötieteitä yhdistää nykyisin maaperä- ja ympäristötieteen suunta, jonka opiskelijat ovat
perinteisesti olleet MYY ry:n jäseniä.
Vuoden mittaan järjestettiin paljon pieniä, matalan kynnyksen tapahtumia, koska niitä oli erityisesti
toivottu vuoden 2016 palautelomakkeen perusteella. Mahdollisuuksien mukaan hallitus toteutti
jäsenistön toiveita kaikissa tapahtumissa. MYY ry:n nettisivuilla olevaa palautelaatikkoa pidettiin
avoinna koko vuosi, ja palautetta kerättiin sekä suullisesti, että kirjallisesti suuremmista tapahtumista.
Palautetta kerättiin esimerkiksi MYY ry:n perinteisestä Karkkila -viikonlopusta Vuotinaisten
leirikeskuksessa, sekä järjestäjiltä, että osallistujilta. Kerätyn palautteen avulla pyrittiin parantamaan
tulevia tapahtumia. Loppuvuodesta kerättiin palautetta jäsenistöltä, liittyen siihen, miten he haluaisivat
kehittää MYY ry:n toimintaa entistä paremmaksi vuodelle 2018.
Nettisivuilla oleva palautelaatikkoon ei tullut vastauksia koko vuonna, eikä suuri osa jäsenistöstä tiennyt
siitä. Tulevaa hallitusta on ohjeistettu palautelaatikon aktiivisempaan käyttöön ja siitä tiedottamiseen.
MYY ry:n hallitukseen kuului vuonna 2017 uusi virkanimike jäsenvastaava, jonka tehtävänä oli
jäsenistöstä huolehtiminen sekä orientoivan viikon suunnittelu ja toteutus. Jäsenvastaavan tehtävänä oli
olla yhteyshenkilö hallituksen ja jäsenistön välillä, niin että jäsenvastaava tuo ilmi jäsenistön toiveita
esimerkiksi hallituksen kokouksissa. Jäsenvastaava toimi myös kerhojen ja hallituksen yhteyshenkilönä
ja päivitti tapahtumakalenteria. Vuoden alun jäsenvastaavana toimi Meeri Näppilä, mutta
henkilökohtaisien syiden takia hän luopui virasta ja syksyllä ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa
Näppilän tilalle valittiin uusi jäsenvastaava Nea Tuomela. Jäsenvastaavan virka koettiin toimivaksi, ja
virka jatkaa hallituksessa 2018.
Kasvavan järjestön on mukauduttava ja muutettava toimitapojaan. Jäsentoiminnan tavoitteena oli saada
enemmän toimijoita mukaan toimintaan ja vähentää hallituksen kuormittumista. Tavoitteessa
onnistuttiin hyvin ja hallituksen tukena tapahtumia ja muita aktiviteetteja järjestämässä oli hieno joukko
toimeliaita myyläisiä. Loppuvuodesta järjestettiin kaikkien aktiivien yhteinen illanvietto, jossa tarjottiin
ruokaa ja viihdettä kiitokseksi toiminnan järjestämiseen.
3.3 Fuksi- ja tutortoiminta
Uudet MYY ry:n opiskelijat ovat ympäristötieteiden kandiohjelmaan sekä maa- ja metsätieteelliseen
tiedekuntaan ympäristötieteellisiä oppiaineita opiskelemaan tulevat. Vuonna 2017 akvaattiset tieteet
liittyivät ympäristötieteiden kandiohjelmaan.
MYY ry:n fuksi- ja tutorvastaavana toimi hallituksen jäsenvastaava. MYY ry:n fuksitoiminta onnistui
vuonna 2017 hyvin. Ennen orientoivaa viikkoa fukseille lähetettiin kirje MYY ry:n puolesta ja kerrottiin
mitä tulevina viikkoina tulee tapahtumaan sekä ainejärjestössä, että heidän opinnoissaan. Kaikki uudet
ympäristötieteitä opiskelevat fuksit kokoontuivat tutoreidensa kanssa orientoivan viikon maanantaina,
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osallistuivat orientoivan viikon ohjelmaan, jota järjestettiin joka päivä, sekä saivat tarvittavat tiedot
yliopistossa pärjäämiseen.
Orientoivan viikon aikana järjestettiin monenlaista toimintaa ja aktiviteettia uusille opiskelijoille
yhdessä yliopiston ja muiden ainejärjestöjen kanssa sekä tietenkin myös omatoimisesti. Kaikessa
toiminnassa huolehdittiin, että kaikki kokivat olonsa tervetulleiksi tapahtumiin. Suunnitteilla ollutta
fuksipakettia ei toteutettu jäsenvastaavan vaihtumisen takia.
Syksyllä järjestettävään ekskursioon lisättiin fuksipaikkoja, jotta kaikki halukkaat fuksit pääsisivät
varmasti mukaan hienolle reissulle. Myös Karkkilaan lisättiin fuksikiintiö, jotta uudet opiskelijat
kokisivat olonsa tervetulleiksi ja pääsisivät heti mukaan MYY ry:n perinteikkääseen tapahtumaan.
Jäsenvastaava Nea Tuomelalla oli tutorina mahdollisuus tehdä MYY ry näkyvämmäksi fuksien
keskuudessa ja tiedottaa myös MYY ry:n hallituksen toiminnasta. Tuomela onnistui herättämään
fukseissa kiinnostusta ja hänen ansionaan voidaan pitää, että seuraavan vuoden hallitukseen lähti monta
innostunutta fuksia. Vaalikokouksessa huomattiin, että tutorina toimiminen lisäsi myös kiinnostusta
MYY ry:n hallitusta kohtaan ja vuoden 2017 tutoreita on mukana seuraavan vuoden hallituksessa.
Seuraavan vuoden hallituksen voidaan odottaa hoitavan fuksi- ja tutortoimintaa erinomaisella otteella
ja sitä kannustetaan hyödyntämään omia kokemuksia fuksivuodesta ja tutortoiminnasta. Jäsenvastaava
pääsi myöhemmin vuoden aikana tekemään monipuolisia tehtäviä, kuten palautekyselyitä, tapahtumien
mainostamista ja kerhotoiminnan koordinoimista.
3.4 Opintoasiat ja edunvalvonta
Vuoden 2017 opintovastaavina toimivat kandiopintovastaava Sara Simola ja maisteriopintovastaava
Jenni Jääskeläinen. Opintovastaavat seurasivat yliopiston uudistuksia koskien koulutusohjelmia ja
tiedekuntarakenteita sekä pitivät yhteyttä opiskelijaedustajiin koulutusohjelmissa ja neuvostoissa.
Jäsenille järjestettiin tiedotustilaisuus keväällä ja mahdollisuuksia tavata opintovastaavat keväällä ja
syksyllä kahvin ja pullan kera. MYY ry:n hallitus pidettiin hyvin ajan tasalla opintoasioihin liittyen.
MYY ry:n jäseniä toimi vuonna 2017 opiskelijaedustajina johtoryhmissä ja neuvostoissa.
Ympäristötieteiden kandiohjelman johtoryhmässä edustivat Karim Pelkonen ja Sara Simola.
Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelman johtoryhmässä edustivat Amanda
Pasanen ja Pauliina Saarman. Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelmassa edusti Jani
Ahosola. Ympäristötieteiden laitosneuvoston kaikki opiskelijajäsenet ja opiskelijavarajäsenet olivat
MYY ry:n jäseniä. Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekuntaneuvostossa Pauliina Saarman edusti MYY
ry:tä opiskelijavarajäsenenä.
Vuonna 2017 MYY ry:n opintovastaavien ensisijainen viestintä tapahtui Ympäristötieteiden
opintoasiat-ryhmän kautta Facebookissa. Ryhmässä julkaistiin kaikki opintoasioihin liittyvä
ajankohtainen tieto. Sähköpostilistalla tiedotettiin opintovastaavien vastaanotoista ja kevään
tiedotustilaisuudesta. Palautetta kerättiin ympäristötieteiden kandiohjelman opiskelijoilta. MMYL
kurssipalautelomake jaettiin MYY ry:n opiskelijoille kanavaksi antaa palautetta maatalousmetsätieteellisen opetuksesta. MYY ry:n hallituksen jäseniä osallistui kattojärjestö Biosfäärin
Kurssiwiki -projektiin, mutta sitä ei saatu käyttöön vielä vuonna 2017.
Opintovastaavat jatkoivat vastaanottojaan, joita vuonna 2017 pidettiin kaksi kertaa. Alkuvuonna
järjestettiin myös kandi- ja maisteri-infotilaisuus, joka veti osallistujia salin täyteen ja jota oli
mahdollista seurata myös etänä. Tilaisuuden jälkeen opintovastaavat laativat infosta tiedotemuistion,
joka sai kiitosta jäseniltä. Toukokuussa järjestettiin graduilta maisterivaiheen opiskelijoille, jossa
gradun jo tehneet antoivat vinkkejä gradua aloitteleville. Tutorien perehdytykselle ei ollut tarvetta ja
uusien opiskelijoiden palautteen perusteella tutorien tiedot opintouudistuksesta olivat hyvät.
6

Ympäristötieteiden kandiohjelma ja ECGS-maisteriohjelma järjestivät oman infon siirtymisestä uusiin
ohjelmiin, joten MYY ry:n infoa ei tarvittu.
Syksyllä ECGS-maisteriohjelman opiskelijaedustajat perustivat ECGS-opiskelijoille oman opintoasiatryhmän ja järjestivät tutustumis- ja palauteillan ohjelman opiskelijoille, johon myös
maisteriopintovastaava osallistui. MYY ry sai vuoden lopulla palautetta, että MYY ry voisi huomioida
ECGS-opiskelijoita enemmän ja miettiä keinoja heidän aktivoimisekseen MYY ry:n toimintaan.
Orientoivalla viikolla MYY ry esitteli Kumpulan uusille opiskelijoille Ympäristötieteiden
kandiohjelman moduuliopintomahdollisuuksia Limes ry:n järjestämässä infossa. MYY ry osallistui
MMYL ry:n Viikin ATK-tiloja koskevaan kannanottoon ja osallistui MMYL ry:n järjestämään
tapaamiseen Tietotekniikkakeskuksen kanssa.
Vanhoja pääaineita päätettiin tukea paremmin seuraavana vuonna valitsemalla oppiainevastaavia
vanhoista pääaineista siirtymäkauden ajan ja perustamalla opintotoimikunta, johon kuuluu
opintovastaavan ja oppiainevastaavien lisäksi koulutusohjelmien ja hallinnon opiskelijaedustajia.
3.5 Viestintä
3.5.1 Tiedotus
Vuonna 2017 MYY ry:n viestintävastaavana toimi Riikka Närvänen. Tiedotus jatkui aktiivisena ja
kehittyi entisestään. Kaikista tapahtumista tiedotettiin hyvissä ajoin ja useaan kertaan MYY ry:n
virallisella sähköpostilistalla, nettisivuilla, sekä Facebookissa virallisilla MYY ry-sivuilla, sekä MYY
ry ryhmässä.
MYY ry:n viestintä oli avointa ja kaikkien saatavilla. Tiedotus onnistui tavoitteissaan pitää järjestön
jäsenistö ajan tasalla järjestön omasta ja muusta jäsenistöä mahdollisesti kiinnostavasta toiminnasta,
tekemään järjestöä tunnetuksi sekä helposti tavoiteltavaksi, ja varmistamaan, että jäsenistö tiesi
yhteyshenkilöt ja -kanavat vaikuttamiseen yliopistossa ja opiskelussa. Oman toiminnan lisäksi jäsenille
tiedotettiin muiden aine- ja ympäristöjärjestöjen tapahtumista sekä koulutus- ja ympäristöpoliittisista
asioista.
MYY ry:lle on tärkeää olla yhtä helposti lähestyttävä internetissä kuin omissa tapahtumissakin.
Nykypäivänä on tärkeää olla esillä myös sosiaalisessa mediassa ja siitä syystä MYY oli aktiivinen myös
nettialustoilla. MYY ry:n näkyvyys ja tavoitettavuus sosiaalisessa mediassa lisääntyivät tavoitteiden
mukaan. MYY ry:n aktiivinen Instagram-tili toimi kanavana rennommalle viestinnälle. Instagramin
kautta pääsi kurkkaamaan ainejärjestön arkeen ja sitä oli tiedottajan nopea päivittää. MYY ry:llä on
Instagramissa yli 300 seuraajaa.
MYY
ry
oli
aktiivinen
myös
Facebookissa.
MYY
ry:n
Facebook-sivu
on
https://www.facebook.com/myyfb/. Jäsenilleen MYY ry:llä on oma suljettu ryhmänsä, jossa jäsenien
on helppo kommunikoida keskenään, ja esimerkiksi mainostaa tai keskustella tulevista tapahtumista.
MYY ry:n jäsenille on myös oma WhatsApp-ryhmänsä, joka on enemmänkin hauskanpitoa kuin
virallista tiedottamista varten. Tällainen ryhmä lisää järjestön yhteishenkeä, ja sinne saavat liittyä kaikki
halukkaat.
MYY ry:n nettisivut löytyvät osoitteesta http://blogs.helsinki.fi/myy-ry/. Nettisivuilta löytyivät MYY
ry:tä koskevat tärkeät infot, kuten hallituksen jäsenet ja yhteystiedot, palautelaatikko ja tulevat
tapahtumat. Nettisivuja päivitettiin ja kehitettiin jatkuvasti, jotta ne vastasivat aina sen hetkistä
tilannetta.
Vuonna 2017 otettiin käyttöön joka kuun alussa ilmestyvät kuukausitiedotteet. Kuukausitiedotteet
laitettiin näkyville Facebookiin, sähköpostiin sekä nettisivuille. Kuukausitiedotteesta kävi ilmi tulevan
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kuukauden tärkeimmät tapahtumat, jotka MYY ry:n jäseniä todennäköisesti kiinnostaisivat.
Kuukausitiedotteen ohella tapahtumarikkaimmille viikoille luotiin myös kokoava viikkoviesti, jotta
jäsenistö pysyisi paremmin tasalla ainejärjestömme tapahtumia koskevista aikatauluista.
MMYL ry:n tiedottajien kokouksessa alkutalvesta 2017 päätettiin luoda ”Viikin tapahtumat” Facebookryhmä, johon MMYL ry:n ainejärjestöjen tiedottajat voivat lisätä ainejärjestöjensä tapahtumia. Tämän
katsottiin helpottavan Viikin alueen tapahtumien seurattavuutta ja lisäävän poikkiainejärjestöllistä
osallistuvuutta. Sivu on edelleen käytössä ja sillä on tällä hetkellä 522 seuraajaa. MYY ry käytti myös
kanavaa aktiivisesti tapahtumiensa jakamisalustana.
3.5.2 Järjestölehti Leväperäinen
Järjestön neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti Leväperäinen oli myös tärkeä viestintäkanava.
Leväperäisen päätoimittajana vuonna 2017 toimi Anna Toikkanen.
Painetun version lisäksi kaikki vuoden 2017 Leväperäiset julkaistiin myös sähköisenä. Sähköiset
julkaisut löytyvät osoitteesta https://issuu.com/myyry. Lehden tekoa hankaloitti se, että käytössämme
on hyvin rajallisesti multimediakoneita. Viikin kampuksella ei ole ainuttakaan. Tästä syystä MYY ry
kustansi osan taitto-ohjelman summasta päätoimittajalle, jotta hän sai taitto-ohjelman omalle
koneelleen.
Leväperäinen toimi paitsi tiedotusvälineenä järjestö- ja ympäristöasioissa myös mahdollisuutena
kokeilla siipiään lehden tekemisen saralla. Toimittamaan pääsivät kaikki halukkaat. Sisältö oli
monipuolista syvällisistä raporteista vitseihin ja sarjakuviin, kaikki tietenkin MYY ry:lle
tunnusomaisessa ympäristöhengessä. Säännöllisinä palstoina lehteen kirjoitettiin hallituspalstaa,
ympäristövastaavien palstaa sekä opintovastaavien palstaa. Toimituskunnan lisäksi aktiiviset jäsenet
kirjoittivat ahkerasti omia juttujaan järjestölehteemme.
Koska bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta ei enää lähettänyt postia fukseillensa, saivat fuksit heille
suunnatun numeronsa orientoivalla viikolla. Julkaisu oli saatavilla myös etukäteen MYY ry:n
kotisivuilta ja Facebook-sivulta. Painon uudelleenkilpailutuksesta keskusteltiin, mutta sitä ei vielä
toteutettu vuonna 2017. Vuonna 2017 lehden ympäristöjalanjälkeä ei hyvitetty. Digitaalisen version
myötä painomäärä pidettiin entisellään, huolimatta kasvaneesta jäsenmäärästä.
3.5.3. Muut julkaisut
MYY ry toteutti vuonna 2017 myös pitkään idean tasolla olleen taidekalenterin. Kalenterin tekemiseen
sai osallistua kaikki halukkaat ja se saatiin hyvällä talkoohengellä valmiiksi vuodelle 2018. Kalenterin
ideana oli tuoda esille 12 eri ympäristöongelmaa, jolloin jokaiselle kuukaudelle tuli omansa.
Ympäristöongelmia olivat esimerkiksi liikakalastus, metsien liikakäyttö ja ylikulutus. Kalenteria
myytiin jäsenhintaan 10 € ja ei-jäsenhintaan 15 €. Jokaisesta ostetusta kalenterista lahjoitettiin 10 %
Siemenpuusäätiölle. Tämän lisäksi MYY lahjoitti vuoden 2017 ylijäämästä osan Siemenpuusäätiölle,
niin että lahjoitettu summa oli yhteensä 100 €.
Vuodelle oli myös suunnitteilla Historiikin valmistuminen,
perheenlisäyksen takia projektia ei saatu valmiiksi.

mutta

Historiikin

tekijöiden

3.7 Tapahtumat
MYY ry:n monipuolinen tapahtumavalikoima ulottui akateemisista pöytäjuhlista leffailtoihin,
luontoretkiin ja edelleen opintoinfoihin.
Vuonna 2017 MYY ry:n tapahtumista vastasi toimintapäällikkö Veronica Ahonen ja toimintavastaava
Karim Pelkonen. Lisäksi MYY ry:llä oli tapahtumatiimi. Tapahtumatiimin jäsenet on esitetty
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toimintakertomuksen liitteessä 1. Tapahtumatiimiin olivat kaikki tervetulleita mukaan ympäri vuoden.
Tapahtumatiimin tapaamisista ja avuntarpeesta ilmoitettiin MYY ry:n sähköpostilistalla sekä
Facebookissa tapahtumatiimin ”Nakkivene”-ryhmässä.
Vuonna 2017 MYY ry järjesti 54 tapahtumaa, joissa oli osallistujia 5 tai enemmän. Näistä tapahtumista
suurin osa (31) oli 5-24 osallistujan pieniä tapahtumia. Tapahtumia, joissa oli 25–99 osallistujaa,
järjestettiin 16 kertaa. Yli sadan henkilön tapahtumia oli tänä vuonna yksi, Karkkila-viikonloppu
Vuotinaisten leirikeskuksessa marraskuussa. Lisäksi laskuista puuttuu ne liikunta- ja muiden
alakerhojen tapahtumat, joissa oli alle viisi osallistujaa.
MYY ry:llä oli muutama perinteinen tapahtuma, jotka järjestettiin tänäkin vuonna. Perinteiset
tapahtumat Vapun kotiviinikilpailu, Karkkilan pikkujoulut, laskiaisen Nousiainen sekä fuksiaiset olivat
edelleen MYY ry:n suosituimpia tapahtumia. Muita vuosittaisia tapahtumia olivat viikon kestävä
ekskursio, joka tänä vuonna suuntautui Länsi-Suomeen, sekä perinteiset fuksisitsit, jotka tänä vuonna
olivat suositummat kuin MYY ry:n sitsit koskaan aikaisemmin.
Edellisenä vuonna uusittua orientoivan viikon ohjelmaa kehitettiin tutorien ja tutori- sekä
fuksivastaavan toimesta edelleen sopivammaksi. Esimerkiksi eläinnimi-illan ohjelmaa sovellettiin
suurelle fuksimäärälle sopivammaksi. Fuksiviikon tapahtumissa pyöri myös vanhempia opiskelijoita
auttaen järjestelyissä sekä tutustuen uusiin opiskelijoihin. MYY ry järjesti omat fuksiaisensa ja osallistui
kattojärjestöjen järjestämiin fuksiaisiin suunnitelmien mukaan.
MYY ry:n tapahtumiin olivat kaikki tervetulleita, fuksista vanhukseen ja aktiivista vähemmän
aktiiviseen. Mukaan haluttiin kaikki ympäristöasioista kiinnostuneet opiskelijat. MYY järjesti useita
matalan kynnyksen tapahtumia, jonne oli helppo tulla mukaan seuraamaan toimintaa. Tällaisia
tapahtumia olivat esimerkiksi kerhohuoneella pidetyt kokoukset ja elokuvaillat sekä luontoretket.
Ympäristöhenkisyys on MYY ry:lle tärkeää ja se näkyi kaikissa vuoden tapahtumissa.
MYY ry:n järjestämistä tapahtumista oli havaittavissa, että iso määrä jäsenistöstä osallistui vain
perinteisiin, suuriin tapahtumiin, kuten esimerkiksi Kotiviinikilpailuun ja Karkkilaan. Vähemmälle
osallistujamäärälle jäivät pienemmät tapahtumat, kuten luontoretket ja elokuvaillat, vaikka niitä oltiin
erikseen toivottu.
Isoissa tapahtumissa osallistujamäärä oli usein liiankin suuri järjestäjämäärään tai tilojen kapasiteettiin
nähden. Vuoden 2017 hallitus on ohjeistanut vuoden 2018 hallitusta kiinnittämään tähän erityistä
huomiota perinteisiä tapahtumia järjestettäessä. Esimerkiksi Karkkilan kapasiteetti tilana on aivan liian
pieni ja osallistujilta kerätyn palautteen perusteella voidaan harkita tilan vaihtamista.
3.7.1 Ekskursio
Myy ry:n vuoden 2017 ekskursio suuntautui Länsi-Suomeen, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan alueelle.
Ekskulla vierailtiin mm. Olkiluodon ydinvoimalassa, Kyrön tislaamolla ja kahdessa UNESCOn
maailmanperintökohteessa (Merenkurkussa ja Vanhalla Raumalla). Viisipäiväiselle matkalle osallistui
31 henkilöä ja matkustus toteutettiin bussilla. Ekskursiolla oli vastuuhenkilöt kierrätykselle sekä
yhdenvertaisuudelle ja ensimmäistä kertaa myös ekskututori, joka huolehti siitä, että kaikilla on
mukavaa. Majoitus tapahtui mökkikylissä ja viimeisen illan Omena-hotellissa, ja huonejaoissa
huomioitiin toiveet. Lisäksi bussissa oli ekskuvihko, jonka avulla pystyi antamaan anonyymia palautetta
koko matkan ajan, sekä tekemään kyselyitä esimerkiksi halukkuudesta osallistua saunavuoroille.
Ekskursion hintaan sisältyvä ruoka oli vegaanista, ja useampana iltana ruokatiimi teki ruokaa koko
porukalle, millä minimoitiin pakkausmateriaalista syntyvä jäte. Lisäksi osallistujilla oli mukanaan omat
lakanat sekä astiat.
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Ekskursion budjetti piti hyvin, ja kokonaisuudessaan jäätiin noin 200 € voitolle. Koska yllätyksiin pitää
varautua, ekskursion talous onnistui oikein hyvin. Ekskursion rahoitus koostui Loimun avustuksesta,
osallistumismaksuista sekä varainkeruusta ravintolapäivän ja Earthhour-tapahtuman ruokamyynnillä.
3.8 Kerhotoiminta
MYY ry:n kerhotoiminnalla on vahvat perinteet ja kerhoille luotiin hyvät mahdollisuudet toimia myös
vuonna 2017. Kerhot järjestivät toimintaa erittäin vaihtelevasti. MYYn kerhoja ovat: liikuntakerho
Like, kasvisruokakerho KaRu, kala- ja kalastuskerho Vimmat, kulttuurikerho Kurja, elokuvakerho Erja
sekä akvaattisten tieteiden opiskelijoille suunnattu, mutta kaikille halukkaille avoin, Akvaklubi.
Jokaisella kerholla oli omat vastuuhenkilönsä, jotka huolehtivat kerhojen toiminnasta ja ylläpidosta.
Kaikista kerhojen kokoontumisista tiedotettiin MYY ry:n sähköpostilistalla sekä Facebookissa.
Aktiivisimmin toimi MYY ry:n liikuntakerho, huolimatta Unisportin vähäisestä toiminnasta Viikin
kampuksella. Kuluneen vuoden aikana käytiin muun muassa keilaamassa, avantouimassa, ilmajoogassa
ja Rush-trampoliinipuistossa pomppimassa sekä penkkiurheiltiin kerhohuoneella. Liikuntakerhon
alakerhona toimi aktiivinen kiipeilykerho, jolla on myös oma Facebook-ryhmä. MYY ry:n viisi
liikuntavastaavaa osallistuivat aktiivisesti toiminnan järjestämiseen. Liikuntakerhon tapahtumia oli
lähes joka kuukausi. Syksyllä MYY ry kokosi huispausjoukkueen, johon saatiin vahvistuksia myös
Naturasta ja Symbioosista. Joukkue osallistui Otaniemessä järjestettyihin Akateemisen huispauksen
maailmanmestaruuskisoihin.
Myös Vimmat aktivoituivat tänä vuonna ja järjestivät alkukeväästä silakkaekskun. Kasvisruokakerho
KaRu kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Elokuvakerho järjesti elokuvakerhon kokoontumisen
Biokeskuksen kerhohuoneelle akvaattisella teemalla sekä yhteisen leffakäynnin katsomaan Ihmeotukset
ja niiden olinpaikat. Luontoretkivastaava järjesti retken Nuuksioon ja kävelyn Viikin aamuisissa
metsissä. Lisävirkistykseksi MYY ry:n kuraattori Risto Willamo järjesti pitkin vuotta linturetkiä
teemalla Suomi100. Tarkoituksena oli siis bongata 100 lintulajia vuoden aikana. Syksyllä käytiin
poimimassa sieniä.
Jäsenvastaavan ahkeran kerhonvetäjien aktivoinnin ansiosta kaikki kerhot järjestivät enemmän
tapahtumia. Vuoden 2018 hallitusta on ohjeistettu kehottamaan jäsenvastaavaa entistä aktiivisempaan
yhteistyöhön kerhojenvetäjien kanssa myös tulevaisuudessa.
3.9 Järjestöyhteistyö
MYY ry:llä oli järjestöyhteistyötä kattojärjestöjen Maatalous ja metsäylioppilaiden liitto MMYL ry:n
ja Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö Biosfääri ry:n
kanssa. MYY oli näkyvästi mukana kummassakin järjestössä ja niiden järjestämissä tapahtumissa.
MYY ry piti edelleen yllä läheisiä ja erittäin hyviä välejä kumpaankin kattojärjestöön.
Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa on erittäin tärkeää ja yhteistyötapahtumia järjestettiin paljon
ympäri vuotta. Alkuvuonna pidettiin kahdet sitsit yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. Tämä
lisäsi uusien kontaktien luomista ja toi hauskan lisämausteen sitseihin. MYY järjesti lähiruokasitsit
Sampsa ry:n ja Natura ry:n kanssa, sekä perinteiset MYY, IK & Vasara sitsit, joista vetovastuussa oli
MYY ry. Syksyllä järjestettiin perinteisten fuksisitsien lisäksi viime vuoden mallia seuraten
MyyMaOsitsit, joista uumoiltiin uutta perinnettä.
Lisäksi vuoden aikana lisättiin yhteistyötä Helixin kanssa, kun MYY ja Helix järjestivät Vapun
sillisaamiaisen sekä BeerPong -turnauksen joulukuussa. Yhdessä Symbioosi ry:n kanssa järjestettiin
toukokuussa yhteisellä kerhohuoneella Gin&Tonic-bileet, jotka korvasi tämän vuoden fuksibileet.
Ammattiliittoyhteistyötä Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto Loimu ry:n ja Agronomiliitto ry:n
kanssa
jatkettiin
opiskelijaedustuksella
niiden
opiskelijatoimielimissä.
Agronomiliiton
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opiskelijavaliokunnassa toimi MYY ry:n edustaja. Yhteistyösopimus Agronomiliitto ry:n kanssa oli
voimassa myös vuonna 2017.
3.10 Kerhohuone
MYY ry jakaa kerhohuoneen eli ”kertsin” Viikin kampuksen Biokeskus 3:ssa Symbioosi ry:n ja
Svenska Naturvetarklubben rf:n (SvNK) kanssa. Kerhohuone on ATK-tilan yhteydessä. Kerhohuone
oli aktiivisesti jäsenistön käytössä. Kerhohuone pidettiin siistinä ja viihtyisänä koko vuoden. Kerhotilan
turvallisen tilan periaatteista on sovittu muiden tilaa käyttävien ainejärjestöjen kanssa ja kerhohuoneella
noudatetaan turvallisen tilan periaatteita, jotka Symbioosi ry on laatinut.
3.11 Alumnitoiminta
MYY ry:n alumnivastaavana vuonna 2017 toimi Veera Lyytikäinen. MYY piti yhteyttä alumneihimme
alumnikampuksen sekä Myyn alumnit -Facebook-ryhmän avulla. Syksyllä järjestettiin alumneille
alumnipitsa-ilta, jonne olivat kaikki tervetulleita tutustumaan uusista opiskelijoista jo kauan sitten
valmistuneisiin.
3.12 Kansainvälisyys
Vuonna 2016 MYY ry:n kv-vastaavana toimi Jenni Woong. MYY ry:tä esiteltiin vaihto-oppilaille
heidän
orientoivan
viikkonsa
ainejärjestöesittelyissä,
sekä
erikseen
järjestetyssä
SuomiNighttapahtumassa. Tapahtumissa kävi vain muutama vaihto-oppilas, mutta myyläisiä oli usein
innokkaasti mukana vaihto-oppilaille suunnatuissa tapahtumissa ja niiden järjestämisessä.
Kansainväliset opiskelijat huomioitiin tiedottamalla toiminnasta myös englanniksi.
3.13 Ympäristö
Ympäristötoiminta oli tänäkin vuonna hyvällä ja esimerkillisellä tasolla. MYY ry on sitoutunut
toimimaan kaikessa mahdollisimman ekologisesti ja kestävästi. MYY halusi myös vuonna 2017 toimia
esimerkkinä jäsenilleen sekä muille ainejärjestöille. Vaikka kuluneena vuonna ei järjestetty erityistä
tapahtumaa ympäristöasioiden parissa, ympäristökysymykset olivat vahvasti läsnä jokaisessa
järjestetyssä tapahtumassa sekä ratkaisussa, jotka MYY ry:n hallitus teki.
MYY ry noudatti ympäristöstrategiaa kaikessa toiminnassa. MYY ry:n ympäristövastaavat Karim
Pelkonen, Ella Pippingsköld, Saga Sundholm ja Erika Viitala valvoivat ympäristöstrategian
toteutumista. Ainejärjestölehti Leväperäinen toimi myös tiedotuskanavana ympäristöasioissa.
Ainejärjestölehti painettiin ympäristöystävällisesti joutsenmerkitylle paperille.
Ympäristöstrategiaa noudatettiin tapahtumissa ja toiminnassa. MYY ry osti mahdollisuuksien mukaan
reilun kaupan-, lähi- tai luomuruokaa ja tapahtumissa tarjoiltu ruoka oli vegaanista. Jos vegaanista
ruokaa ei ollut tarjolla, siitä ilmoitettiin erikseen. Vegaaninen ruoka oli tapahtumissa itsestäänselvyys.
Kaikki MYY ry:n järjestämät sitsit olivat täysin vegaanisia lukuun ottamatta lähiruokasitsejä, joilla
tarjoiltiin pääosin vegaanista ruokaa, mutta Sampsa tarjosi osallistujille mahdollisuuden valita
eivegaanisen pääruuan. Sitseille jokainen juhlija toi omat ruokailuvälineensä. Tapahtumissa käytetty
astianpesuaine oli biohajoavaa ja tapahtumissa käytettiin MYY ry:n omaa astiastoa, koska
kertakäyttöastioita- ja välineitä ei käytetä MYY ry:n tapahtumissa. Tapahtumia järjestettäessä pidettiin
huolta myös, että tapahtumiin oli helppo päästä paikan päälle julkista liikennettä käyttäen.
Karkkilaviikonlopulle järjestettiin yhteinen bussikuljetus.
Ympäristöystävällisyys on osa MYY ry:n arkea ja suurelta osin jo huomaamaton tapa toimia. Jätteet
lajiteltiin automaattisesti ja valot sammutettiin huoneesta poistuessa ja niin edelleen. Kaikki tapahtumat
liittyivät enemmän tai vähemmän ympäristötoimintaan. MYY ry:n jäsenet ovat erittäin valveutuneita
ympäristöasioissa ja ovat valmiita tekemään paljon ympäristöystävällisyyden eteen.
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3.14 Yhdenvertaisuus
MYY ry:n yhdenvertaisuusvastaavina toimivat Marika Aihio ja Ella Pippingsköld.
Yhdenvertaisuusvastaavat seurasivat tarkasti MYY ry:n toimintaa ja pitivät huolen siitä, että
yhdenvertaisuusstrategiaa noudatettiin.
MYY ry:n järjestämissä tapahtumissa ja toiminnassa ei sallittu minkäänlaista syrjimistä tai kiusaamista.
Yhdenvertaisuusvastaaviin sai yhteyden sähköpostitse ja/tai henkilökohtaisesti juttelemaan tulemalla.
Nettisivuillamme on myös avoin palautelomake jonka voi täyttää halutessaan nimettömänä.
Kaikenlainen syrjintä otettiin erittäin vakavasti ja ikäväksi koettuun toimintaan puututtiin.
Alkuvuodesta Aihio kirjoitti yhdenvertaisuuteen liittyvän tekstin järjestölehti Leväperäiseen ja
muistutti, miten ottaa kaikki huomioon tapahtumissa.
Vuonna 2017 kiinnitettiin erityistä huomiota tapahtumien yhdenvertaisuuteen, jossa
yhdenvertaisuusvastaava Marika Aihio loisti. Järjestönä MYY ry piti huolta, että kaikki kunnioittivat
tapahtumissa turvallisen tilan periaatteita ja että kaikki kokivat tapahtumat turvallisiksi. Lisäksi
huolehdittiin, että tapahtumien tarjoiluista löytyi aina myös alkoholiton versio. Tapahtumista kerättiin
palautetta, jonka perusteella parannettiin seuraavaa. MYY ry:n hallitus laati tarkat turvallisuussäännöt
pikkujouluviikonlopulle Karkkilaan, ja kaikki sujuikin viikonloppuna rauhallisissa merkeissä. Hallitus
sai paljon myönteistä palautetta uudesta toimintatavasta.
3.15 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
MYY ry seurasi aktiivisesti yhteiskuntaa, sen ilmiöitä ja tapahtumia. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
koettiin MYY ry:ssä erittäin tärkeäksi. MYY ry on kantaaottava järjestö, mutta ainejärjestönä pohti
tarkkaan mihin ottaa kantaa ja millä tavalla. MYY ry keskittyi kaikessa toiminnassaan jäseniensä etuun.
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen vastaavana toimi Iida Siukonen. Vuonna 2017 MYY ry osallistui
Tiedemarssiin.

4. MYY ry:n talous 2017
Laatinut taloudenhoitaja Suvi Jaakola
MYY ry:n talous otti harppauksen eteenpäin vuonna 2017. Taloudenhoidossa keskityttiin perusasioiden
kehittämiseen ja toimivuuteen. Viime vuoden käteiskirjanpidon epäselvyys, laskujen ja
kulukorvauksien maksaminen myöhässä ja kirjanpidon jääminen viimeisen kuukauden huoleksi ovat
taakse jäänyttä.
Käteiskassan rinnalle kehitimme lomakkeen, johon käteismyynti jokaisessa tapahtumassa kirjattiin.
Näin pysyimme kartalla siitä, mitä oli myyty ja kuinka paljon. Ainoa ongelma käteiskassan lomakkeessa
oli, että tapahtumien järjestäjät eivät täyttäneet lomaketta tarpeeksi selkeästi ja monesti
taloudenhoitajalle palautui juomien värjäämä lomake. Taloudenhoitaja joutui siis useasti tekemään
uuden puhtaaksi kirjatun lomakkeen tapahtumasta. Käteiskassa pysyi kuitenkin koko vuoden
hallinnassa, ja rahamäärä vastasi myytyjä määriä. Ensi vuodeksi tapahtumajärjestäjille painotetaan
lomakkeiden tärkeyttä ja annetaan yksi ”suttulappu” ja yksi puhtaaksi kirjoittamista varten tarkoitettu
lomake mukaan tapahtumiin.
Taloudenhoitaja maksoi laskut ajallaan ja kävi tarkastamassa ja maksamassa kulukorvaukset vähintään
kahden viikon välein. Näin ihmiset eivät joutuneet odottamaan rahojaan kovin pitkään. Yhtään laskua
ei maksettu myöhässä. Kirjanpito päivitettiin heti kun maksutapahtumia tuli. Tämä helpotti
huomattavasti tilinpäätöksen tekemistä, kun kaikki oli käytännössä valmista vuoden lopussa.
Yhdistyksen vuosikokouksessa hyväksyttyä talousarviota jouduttiin muokkaamaan jälkikäteen.
Huomasimme talousarviossa merkittäviä virheitä, jotka täytyi korjata. Lisäksi otimme huomioon juuri
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varmistuneen HYY:n tuen. Jouduimme vähentämään esim. kerhotoiminnalle myönnettävää rahaa.
Vähennyksistä huolimatta budjetoimme vuoden aluksi 560 euroa alijäämälle. Toisaalta tavoitteemme
oli tehdä vuonna 2017 hieman voittoa, sillä halusimme tasapainottaa taloutta vuosijuhlavuoden jälkeen.
Tämän takia pidimme taloudessa tiukkaa linjaa. Yllätykseksemme esimerkiksi sitsit tuottivat kuitenkin
paljon enemmän rahaa kuin olimme arvioineet. Lisäksi kerhotoiminta taantui hieman, eikä esimerkiksi
akvaklubille budjetoitua 60 euroa käytetty lainkaan. Tämän takia tuloslaskelma kääntyi plussan
puolelle, vaikka talousarvion mukaan olisimme voineet jäädä miinukselle.
Koko vuoden ongelmana olivat jäsenten maksamattomaksi jääneet pääsymaksut tapahtumiin.
Loppuvuodesta maksamattomia tapahtumamaksuja oli kertynyt 75 euroa. Lisäksi muita maksuja, kuten
taidekalentereita on maksamatta 100 euron edestä. Ensi vuoden hallitukselle jääkin pohdittavaksi, miten
roikkumaan jääneet tapahtumamaksut saadaan kitkettyä pois tulevaisuudessakin.
Järjestö sai tukea tapahtumiinsa ja toimintaansa HYY:ltä, Loimulta sekä Agronomiliitolta. Järjestimme
useita tapahtumia, kuten yhteissitsejä, Länsi-Suomen ekskursion ja perinteisen pikkujouluviikon
Karkkilassa. Pääsymaksulliset tapahtumat olivat useimmiten budjetoitu +-0. Tämä toteutui hyvin ja osa
tapahtumista tuotti voittoa. Kaikki järjestämämme tapahtumat sujuivat talouden osalta kuten
suunniteltiin, vaikka osa kerhovaroista jäi käyttämättä. Tapahtumissa kunnioitettiin järjestömme arvoja
ja ympäristö ja eettisyys olivat läsnä kaikkien tapahtumiemme tarjoiluissa. Koska vuoden lopuksi
jäimme voitolle 542,90 euroa, ylijäämä päätettiin korvamerkitä ensi vuoden sääntömuutokseen, uuden
järjestölipun ostamiseen ja uusien pöytäliinojen ostamiseen. Koska nämä kolme asiaa olisivat joka
tapauksessa edessä, oli hyvä, että vuoden 2017 ylijäämä voidaan hyödyntää heti, eikä vuoden 2018
budjettia tarvitse kiristää näiden takia.
MYY ry otti vuonna 2016 käyttöön holvi-verkkotilin. Vuonna 2017 holvi-tiliä ei käytetty ollenkaan.
Lisäksi historiikkia ei saatu valmiiksi vuonna 2017, vaikka se oli suunnitelmissa. Lisäksi MYY ry:n
kirjanpidossa on jo monta vuotta kummitellut sijoitukset, joista kukaan ei tiedä mitään, ja joiden arvoksi
tilikirjaan on merkitty 487,51 €. Holvi-tilin, historiikin ja sijoitusten selvittäminen jää vuoden 2018
taloudenhoitajan oma-aloitteisuuden varaan.
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Liite 1.
Hallitus 2017
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Taloudenhoitaja
Sihteeri
Viestintävastaava
Kandiopintovastaava
Maisteriopintovastaava
Jäsenvastaava
Toimintavastaava
Tapahtumapäällikkö
Kuraattori 2017

Saara Pörsti
Jenni Jääskeläinen
Suvi Jaakola
Iida Siukonen
Riikka Närvänen
Sara Simola
Jenni Jääskeläinen
Nea Tuomela (Meeri Näppilä)
Karim Pelkonen
Veronica Ahonen
Risto Willamo

Toimihenkilöt 2017
Toiminnantarkastajat
Ekskuvastaavat
Ekskutiimi
Virvoke-Velho
Master Chef
Ruokatiimi

Pöhinävastaava
Tapahtumatiimi

Leväperäisen päätoimittaja
Leväperäisen toimituskunta
Leväperäisen AD
WWW-vastaava
Viinikisamestari
Ympäristövastaavat
Luontoretkivastaava
Yhdenvertaisuusvastaavat
Yhteiskunnallisen
vuorovaikutuksen vastaava
Liikuntavastaavat
Kertsivastaavat
Työelämävastaavat

Henna Raitanen (vara Jani Ahosola) & Iina
Turunen (vara Arttu Kaivosoja)
Elina Alanärä & Heidi Lehtiniemi
Marika Aihio, Meeri Näppilä, Vilma
Ihalainen, Aino Syrjänen ja Nea Tuomela
Roope Korpisalo
Henri Hane & Marika Aihio
Antti Jokelainen, Suvi Jutila, Volter
Lukander, Essi Nuorivaara, Aino Syrjänen,
Nea Tuomela ja Iina Turunen
Nea Tuomela
Anna Avellan, Eero Lahtela, Volter
Lukander, Saga Sundholm, Aino Syrjänen
ja Erika Viitala
Anna Toikkanen
Henri Hane, Meeri Näppilä ja Mari
Pieniniemi
Anna Toikkanen
Riikka Närvänen
Saara Pörsti
Karim Pelkonen, Ella Pippinskjöld, Saga
Sundholm ja Erika Viitala
Eeva-Maija Kakko
Marika Aihio & Ella Pippingsköld
Iida Siukonen
Henri Hane, Anna Johansson, Arttu
Kaivosoja ja Niklas Mattila
Meeri Näppilä & Saara Pörsti
Arttu Kaivosoja & Veera Lyytikäinen
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Loimuvastaavat
Kurjapiirin vastaavat
Erjapiirin vastaavat
Vimmojen Puheenjohtajat
Akvaklubin Puheenjohtajat
KaRu-vastaavat
KV-vastaavat
Agronomiliittoedustaja
Alumnivastaava
MMYL-liittokokousedustaja

Veera Lyytikäinen, Vilma Ihalainen ja Sara
Simola (varalla)
Henna Raitanen & Aino Syrjänen
Veronica Ahonen, Iina Turunen ja Erika
Viitala
Antti Jokelainen & Volter Lukander
Antti Jokelainen & Volter Lukander
Henri Hane & Volter Lukander
Iida Siukonen & Jenni Voong
Jenni Jääskeläinen
Veera Lyytikäinen
Suvi Jaakola, Veronica Ahonen, Nea
Tuomela, Saila Tallinen, Kia Tuominen,
Sonja Naalisvaara & Saara Pörsti
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