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1. Yleistä
Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry on vuonna 1961 perustettu Helsingin yliopiston ympäristötieteiden
opiskelijoiden ainejärjestö. MYY ry valvoo ja ajaa jäsentensä etuja opiskeluun liittyvissä asioissa ja seuraa
ympäristöalan opetus- ja tutkimustyötä. MYY ry parantaa ympäristöalan opiskelijoiden asemaa
työmarkkinoilla pitämällä yhteyttä alan ammattijärjestöihin ja alalta valmistuneisiin sekä järjestää
monipuolista, yhteisöllistä ja ympäristöhenkistä toimintaa.
Vuodelle 2018 erityistä on järjestön kuraattorin ja pitkäaikaisen maskotin Risto Willamon 60vuotissyntymäpäivät keväällä, sääntömuutos, uuden maisteriohjelman ja siten myös ainejärjestön
kansainvälistyminen, ekskursio Puolaan sekä järjestöfestivaaliin osallistuminen. Vuonna 2018 kehitetään
entisestään hallintoa ja toimintatapoja vastaamaan isomman ainejärjestön tarpeita unohtamatta kuitenkaan
vaalia MYY ry:lle tunnusomaista maailmanpelastuksellista toimintatapaa ja lämmintä, läheistä ja sallivaa
ilmapiiriä.
Tulevan toimikauden haasteena on sovittaa pienen ainejärjestön perinteiset tapahtumat kasvaneeseen
jäsenmäärään. Erityistä huomiota kiinnitetään pikkujouluviikonlopun kehittämiseen. Vuonna 2018 MYY ry on
poikkeuksellisen hyvin edustettuna tiedekuntien, yliopiston ja ylioppilaskunnan hallintoelimissä, joten MYY
ry:llä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa, ottaa kantaa ja tulla nähdyksi yliopistomaailmassa.

2. Painopistealueet
2.1.

Yhdenvertaisuus esille

MYY ry on monelle ystäväpiirin perusta ja yhteisöön kuulutaan vielä valmistumisen jälkeenkin. Vuonna 2018
kiinnitetään erityistä huomiota siihen, ettei kukaan jää haluamattaan yhteisön ulkopuolelle. Tämä
toteutetaan käytännössä järjestämällä toimintaa, joka huomioi jäsenten erilaisia tarpeita ja mieltymyksiä,
mutta samalla tukee uusiin ihmisiin tutustumista. Erityisesti kehitetään MYY ry:n kerhotoimintaa
perustamalla uusia kerhoja ja aktivoimalla vanhojen toimintaa. Kaikessa toiminnassa painotetaan MYY ry:n
hyväksyvää ilmapiiriä ja toisten huomioon ottamista.
MYY ry:n yhdenvertaisuusstrategian mukaisesti jokaiselle jäsenelle on myönnetty läsnäolo- ja puheoikeus
hallituksen kokouksiin. Kokoukset merkitään MYY ry:n nettisivujen tapahtumakalenteriin heti ajankohdan
varmistuttua. Kokouskutsu esityslistoineen lähetetään jäsenistölle sähköpostilistan kautta hyvissä ajoin ja
kokouksista tiedotetaan erikseen MYY ry:n Facebook-ryhmässä. Toiminnan läpinäkyvyyteen panostetaan
julkaisemalla kokouspöytäkirjat ja vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio MYY ry:n nettisivuilla.
Tavoitteena on saada hallituksen ja yhdistyksen kokouksiin osallistumaan lisää hallituksen ulkopuolisia
jäseniä, jotta päätöksentekoon olisi vaikuttamassa suurempi joukko MYY ry:n jäseniä.
Vuonna 2018 tarjotaan jokaiselle yhtä lailla mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja
toteuttamiseen. Vuoden aikana järjestetään useita tapahtumia, joissa voi tutustua sekä hallitukseen että
toimihenkilöihin ja osallistua toiminnan kehittämiseen. MYY ry:ssä toimivat tiimit tiedottavat jäsenistölle
kokoontumisistaan ja tiimeihin on mahdollista liittyä kesken toimikauden. Palautteen keräämisestä tehdään
entistä näkyvämpää ja tavoitteena on tuoda koko jäsenistön tietoon MYY ry:n nettisivujen mahdollisuus
antaa jatkuvasti palautetta toiminnasta.

2.2.

Työelämä- ja alumnitoiminnan kehittäminen

Vuoden 2018 tavoitteena on luoda pohja aktiiviselle työelämä- ja alumnitoiminnalle MYY ry:ssä. MYY ry:n
työelämävastaavat yhdessä Agronomiliittoedustajan ja Loimu ry:n vastaavien kanssa selvittävät MYY ry:n
jäsenten toiveita työelämätoiminnan suhteen ja kehittävät toiveiden mukaista toimintaa, kuten
työelämäiltoja, keskustelupaneeleja ja työpajoja jäseniä kiinnostavista aiheista ja ekskursioita jäsenten
toivomiin yrityksiin. Yhteistyötä tehdään Viikin Think Companyn, ammattiliittojen ja muiden järjestöjen
kanssa. Nykyisiin alempiin korkeakoulututkintoihin kuuluva pakollinen työelämäjakso huomioidaan
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järjestämällä MYY ry:n jäsenille harjoitteluinfo ja tiedottamalla ympäristöalan harjoittelupaikoista.
Alumnitoimintaan on panostettu perustamalla alumnitoimikunta, jonka puheenjohtajaksi on saatu MYY ry:n
alumni ja entinen puheenjohtaja. Alumnitoimikunta on kaikille avoin ja sen kautta on mahdollisuus tutustua
MYY ry:n alumneihin ja olla mukana järjestämässä alumnitapahtumaa syyslukukaudella. Alumneihin pidetään
yhteyttä alumnien Facebook-ryhmän, alumnikampuksen ja MYY ry:n LinkedIn-ryhmän kautta.

2.3.

MYY ry:n imagon kehittäminen

MYY ry:n jäsenmäärä on kasvanut nopeasti viime vuosina ja vuoden 2018 tavoitteena on kehittää imago
vastaamaan isompaa MYY ry:tä. Vuonna 2018 MYY ry:lle suunnitellaan uusi logo ja hankitaan uusi
järjestömerkki ja -lippu. Vuonna 2018 MYY ry:n sääntöjä muutetaan. Merkittävä etu imagolle on, kun
historiikki valmistuu vuoden 2018 aikana.
Vuonna 2018 vaalitaan yhteistyösuhteita opiskelijajärjestöihin ja koulutusohjelmiin. Tavoitteena on, että
MYY ry aletaan nähdä varteenotettavana yhteistyökumppanina suurempiin yhteistapahtumiin ja
opiskelijarekrytoinnissa. Yhteistyön tavoitteena on myös tehdä MYY ry tutuksi kaikille ympäristötieteitä
opiskeleville. Tärkeä tavoite vuonna 2018 on profiloitua myös ECGS-maisteriohjelman ainejärjestönä.
Maisteriohjelmassa syksyllä aloittavat kansainväliset opiskelijat huomioidaan kehittämällä MYY ry:n
kansainvälistä toimintaa ja englanninkielistä viestintää.
MYY ry:n imagoa kehitetään linjassa ympäristöstrategian tavoitteiden kanssa. MYY ry:n toiminnan ytimessä
tulevat aina olemaan tavoitteet toimia ympäristön tilan parantamiseksi kasvatuksen, tiedotuksen,
keskustelun, esimerkkinä toimimisen ja konkreettisten tekojen kautta. Vuonna 2018 ympäristöstrategiaa
tuodaan esille MYY ry:n tapahtumissa ja toiminnassa.

3. Muu toiminta
3.1.

Hallinto

MYY ry:n arkea ja hallintoa pyörittää syksyn 2017 vaalikokouksessa valittu 9 jäseninen hallitus, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, viestintävastaava, jäsenvastaava,
opintovastaava, tapahtumapäällikkö ja toimintavastaava. Hallitus kokoontuu lukukausien aikana vähintään
kolmen viikon välein. Hallitus valmistelee ja kutsuu koolle sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset,
vuosikokouksen keväällä ja vaalikokouksen syksyllä. Sääntömuutosta varten hallitus valmistelee ja kutsuu
koolle kaksi ylimääräistä yhdistyksen kokousta. Hallitus edustaa MYY ry:tä ulospäin, solmii ja ylläpitää
suhteita muihin järjestöihin ja osallistuu koulutuksiin toiminnan kehittämiseksi.
Hyvästä hallinnosta huolehditaan perehtymällä hallituksen tehtäviin ja vastuisiin vuoden alussa.
Kokouspöytäkirjat laaditaan siten, että niistä selviää mitä kokouksissa on käsitelty ja päätetty. Tarkastetut
pöytäkirjat julkaistaan MYY ry:n nettisivuilla ja jäsenistöä kannustetaan lukemaan niitä tiedottamalla, kun
uusi pöytäkirja on saatavilla. Toiminnan jatkuvuutta ylläpidetään päivittämällä hallituksen testamentteja
vuoden kuluessa ja perehdyttämällä seuraajat tehtäviinsä. Hallituksen ryhmäytymistä edistetään
kokoontumalla yhdessä syömään, järjestämällä karonkka edellisen vuoden hallitukselle ja hallituksen
virkistäytyminen keväällä. Tilanteen mukaan järjestetään lisää ryhmäytymistä tukevaa toimintaa.
Toimikauden päätteeksi järjestetään hallituksenvaihto mökkireissuna karonkan sijaan.
Hallituksen lisäksi toimihenkilöiksi vastuuvirkoihin ja kerhovastaaviksi on nimetty 50 MYY ry:n jäsentä ja
lisäksi 20 jäsentä on liittynyt hallituksen jäsenten tai toimihenkilöiden vetämiin tiimeihin. MYY ry:n vuoden
2018 hallituksen yhteystiedot ja tiedot toimihenkilöistä on saatavilla MYY ry:n nettisivuilla. Yhteydenpito
toimihenkilöiden kanssa jakautuu hallituksen kesken siten, että jäsenvastaava hoitaa suurinta osaa
yhteydenpidosta. Toimintasuunnitelma on laadittu yhteistyössä hallituksen, toimihenkilöiden ja asiasta
kiinnostuneiden jäsenten kanssa ja hallitus valvoo toimintasuunnitelman toteutumista säännöllisesti.
Toimihenkilöt kutsutaan henkilökohtaisesti koko jäsenistölle avoimeen tutustumis- ja suunnitteluiltaan
1.2.2018. Jäsenistölle on tiedotettu mahdollisuudesta esittää toiveita toiminnan suhteen ennen tapahtumaa
4

MYY ry:n nettisivujen palautelomakkeen kautta. Tavoitteena on kehittää toimintaa jäsenistön toiveiden
mukaan ja lisätä toimihenkilöiden aktiivisuutta monipuolisen toiminnan toteuttamisessa. Toimikauden
päätteeksi järjestetään toimihenkilöiden virkistäytyminen kiitokseksi osallistumisesta toiminnan
toteuttamiseen.
Erityisesti varapuheenjohtaja seuraa hallituksen ja toimihenkilöiden jaksamista ja nostaa esille mahdollisia
merkkejä uupumisesta. Toiminnassa huomioidaan tehtävien jakaantuminen tasaisesti ja huolehditaan avun
tarjoamisesta, jos taakka on käymässä liian raskaaksi. Hallituksen jäsenet ovat keskenään yhdenvertaisia ja
hallituksessa ylläpidetään turvallista ja luottavaista ilmapiiriä, jossa on mahdollista olla asioista myös eri
mieltä. Motivaatiota pidetään yllä osallistumalla itsekin toimintaan ja kohtaamalla jäsenistöä, jonka
yhteiseksi iloksi toimintaa toteutetaan.

3.2.

Jäsenistö

MYY ry:n varsinaiset jäsenet opiskelevat ympäristötieteitä Helsingin yliopiston maatalous- ja
metsätieteellisessä tai bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa. Ympäristötieteitä voi opiskella
ympäristötieteiden, maataloustieteiden ja molekyylibiotieteiden kandiohjelmissa ja ympäristömuutoksen ja
globaalin kestävyyden, maataloustieteiden sekä mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelmissa.
Pääosin varsinaiset jäsenet opiskelevat ympäristötieteiden kandiohjelmassa ja ympäristömuutoksen ja
globaalin kestävyyden (ECGS) maisteriohjelmassa. Osa ennen vuotta 2017 opintonsa aloittaneista jäsenistä
opiskelee vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti bio- ja ympäristötieteellisessä vanhan mallisessa
ympäristötieteiden kandiohjelmassa tai pääaineenaan akvaattiset tieteet, ympäristömuutos ja –politiikka tai
ympäristöekologia tai maatalous-metsätieteellisessä pääaineenaan maaperä- ja ympäristötiede,
mikrobiologia tai ympäristö- ja luonnonvaraekonomia.
Jäsenhankinta painottuu ympäristötieteiden kandiohjelman ja ECGS-maisteriohjelman uusiin opiskelijoihin.
Vuonna 2018 laajennetaan koulutusohjelmayhteistyötä maataloustieteiden kandi- ja maisteriohjelmiin sekä
mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelmaan ja lisätään järjestön tunnettavuutta
koulutusohjelmissa.
MYY ry:n sääntöjä muutetaan vuonna 2018 ja säännöistä poistetaan varsinaisten jäsenten rajaaminen
ympäristötieteiden pää- ja sivuaineopiskelijoihin. MYY ry on kaikkien ympäristötieteistä ja MYY ry:n
toiminnasta kiinnostuneiden ainejärjestö. Vuonna 2018 profiloidutaan enemmän myös ECGS-ohjelman
opiskelijoiden ainejärjestöksi tekemällä yhteistyötä koulutusohjelman kanssa ja aktivoimalla ohjelman
opiskelijoita mukaan MYY ry:n toimintaan.
Jäsenmaksuna on liittymismaksu, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäseneksi voi liittyä MYY
ry:n nettisivuilla e-lomakkeella. E-lomakkeelta tiedot kerätään jäsenrekisteriin, josta vastaa MYY ry:n
taloudenhoitaja. Säädetyn jäsenmaksun maksaneet uudet jäsenet hyväksytään hallituksen kokouksissa. Elomake ja rekisteriseloste uudistetaan vuonna 2018 erityisesti huomioiden EU-asetuksen voimaantulo ja
yhdistyksen sääntömuutos.
Jäsenistöltä kerätään palautetta kevään ja syksyn toiminnasta erikseen. Kevään palaute käsitellään ennen
syyslukukauden alkua ja syksyn palaute huomioidaan seuraavan toimikauden toimintasuunnitelmassa.
Toimintaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan monipuolisesti ympäristöalaa opiskelevien tarpeisiin liittyen niin
opinto-, tutkimus- ja työasioihin kuin opiskelijaelämäänkin.

3.3.

Tuutori- ja fuksitoiminta

Tuutori- ja fuksitoiminnasta ovat vastuussa hallituksen jäsenvastaava ja varapuheenjohtaja. Fuksi- ja
tuutorivastaavien tehtäviin kuuluu uusien tuutorien rekrytoiminen, yhteydenpito tuutoreihin ja
tuutoritapaamisten järjestäminen. Ympäristötieteiden kandiohjelman ja ECGS-maisteriohjelman tuutoreista
valitaan vastuutuutorit, jotka toimivat yhdyshenkilöinä järjestön ja tuutorien välillä. Tuutoritoiminnassa
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tehdään yhteistyötä MMYL ry:n ja Biosfäärin fuksi- ja tuutorivastaavien sekä tiedekuntien ja
koulutusohjelmien kanssa.
Tuutorit ja hallituksen edustajat osallistuvat Biosfäärin järjestämään pre-orientoivaan päivään, joka
järjestetään bio- ja ympäristötieteellisen uusille opiskelijoille ennen orientoivaa viikkoa. Orientoivan viikon
ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tuutorien kanssa. Orientoivan viikon ohjelmasta
tiedotetaan hyvissä ajoin MYY ry:n Facebookin ja nettisivujen kautta. Fukseille suunnattu järjestölehti
toimitaan uusille opiskelijoille sähköisesti ja mukaan liitetään orientoivan viikon ohjelma. Fuksitoiminnassa
kiinnitetään erityistä huomiota järjestöön ja sen toimintaan tutustuttamiseen sekä vanhojen opiskelijoiden
osallistamiseen ja tutustumiseen yli vuosikurssien.
Vuonna 2017 tehtiin päätös fuksitoimikunnan perustamisesta. Fuksitoimikuntaan voivat vapaasti liittyä kaikki
uudet opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita fukseja ja vanhoja opiskelijoita yhdistävän tapahtuman
järjestämisestä. Vuoden 2018 fuksitoimikunta järjestää fuksimökin Lammin biologisella asemalla. Syksyn
vaalikokouksessa valitaan fuksitoimikunta vuodelle 2019.

3.4.

Varainhankinta ja talous

MYY ry:n taloudenhoitaja on perehdytetty perusteellisesti tehtäväänsä ja yhdessä puheenjohtajan kanssa
hän huolehtii, että hallitus perehtyy riittävästi järjestön taloudenhoitoon voidakseen tehdä asianmukaisia
päätöksiä. Talousarviossa on huomioitu kasvava jäsenmäärä ja sen ovat laatineet puheenjohtaja ja
taloudenhoitaja yhdessä hallituksen kanssa. Hallituksen kokouksissa tehdään selkeitä päätöksiä tulevista
kuluista ja seurataan talousarvion toteutumista.
MYY ry:lle merkittävä tulonlähde on HYYn toiminta-avustus. Tämän lisäksi toimintaa rahoitetaan keräämällä
liittymismaksu uusilta jäseniltä, haalarimerkki- ja julkaisumyynnillä, osallistumalla myyjäisiin, myymällä
mainoksia haalareihin ja järjestölehteen, osallistumismaksuilla, Loimun tuella, Agronomiliiton toimintaavustuksella ja muulla varainhankinnalla. Vuonna 2018 varainhankinnan tavoite on 2100 euroa ja sitä varten
MYY ry osallistuu vappusiivouksen tarjouskilpailuun ja tekee talkootyötä festivaaleilla. Tänä vuonna
huomattava osa varainhankinnasta kohdennetaan ekskursion kuluihin. Toiminta-avustusten määrän
odotetaan kasvavan vuoteen 2017 verrattuna, koska yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut. Kasvu on
huomioitu budjetissa ohjaamalla lisää varoja kerhotoiminnan tukemiseen.
Talousarvio on muodostettu pitkälti vuonna 2017 toteutuneiden kulujen pohjalta. Talousarvio on hieman
ylijäämäinen, vaikka on päätetty tehdä hankintoja kuten uusi järjestölippu ja historiikkiin varatut kulut
toteutuvat. Talousarvion toteutuminen riippuu pitkälti HYYn myöntämästä toiminta-avustuksesta, historiikin
myynnistä saaduista tuotoista sekä varainhankinnan onnistumisesta. Myös ekskursion toteutuvat kulut
tulevat vaikuttamaan merkittävästi, koska talousarviossa ekskursion tukemiseen on kohdistettu 2000 euroa.
Vuonna 2018 huispausjoukkueen perustamisesta tulee kuluja 200 euroa, koska harrastustoimintaa varten on
rakennettava maaleja ja hankittava pelivälineitä. Kulut ovat poikkeukselliset eivätkä tule toistumaan tulevina
vuosina. Materiaali- ja pelivälinehankinnoissa suositaan kierrättämistä. Hankinnat tehdään vuosikokouksen
jälkeen ja kuluihin yritetään hakea HYYn projektitukea takautuvasti myöhemmin keväällä.
Vuonna 2018 teetetään uusi järjestöhaalarimerkki, joka sisältyy liittymismaksuun. Haalarihankinta
uudistetaan vuonna 2018. Keväällä laaditaan selkeät ohjeet haalarimainosten myyntiin ja myydään osa
mainoksista. Hallitus toteuttaa haalarien tilauksen syyslukukauden alussa ja ohjeistaa fukseja myymään
mainoksia ja vaikuttamaan siten haalareiden hintaan.
Vuonna 2017 korvamerkittiin varoja uuden järjestölipun ja kestävien pöytäliinojen hankkimiseen sekä
sääntömuutokseen. Korvamerkityt varat on huomioitu talousarviossa. Vuonna 2017 myytiin
haalarimainoksia 500 eurolla ja se on huomioitu vuoden 2017 fuksien haalareista perityissä maksuissa.
Vuonna 2017 teetetyt taidekalenterit on tarkoitus saada myytyä valmistushinnalla alkuvuoden aikana.
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MYY ry:llä on käytössään Holvi-tili historiikkitilauksien ja -painokustannusten hallinnointia varten. Historiikkiprojektissa noudatetaan historiikkitiimin laatimaa erillistä talousarviota. Historiikki valmistuu vuoden 2018
aikana ja tämä on huomioitu talousarviossa vaihto-omaisuuden myyntituloina. MYY ry on saanut HYYltä 250
euroa projektitukea ja Loimulta 150 euroa tukea historiikkia varten ja niillä tuetaan historiikin kuluja, kun
historiikki menee painoon. Lisätietoa historiikista kohdan 3.6 lopussa.
Järjestöfestivaalin yhteydessä järjestettävälle hävikkiruokatapahtumalle laaditaan oma erillinen talousarvio
kevään aikana eikä tapahtumalla odoteta olevan vaikutusta MYY ry:n tulokseen.
MYY ry:llä on ollut ongelmia jäseniltä perittävien maksujen kanssa. Tästä johtuen MYY ry tiukentaa etenkin
tapahtumamaksujen ja vaihto-omaisuuden myynnistä saatavien tulojen valvontaa vuonna 2018.
Käytännössä tämä tarkoittaa entistä lyhyempiä maksuaikoja, velaksi myymisen kulttuurin poistamista sekä
sanktioiden asettamista laskunsa myöhässä maksaville jäsenille. Sanktio voi olla esimerkiksi pääsyn
epääminen seuraavaan maksulliseen, osallistujamäärältään rajattuun tapahtumaan, johon kyseinen jäsen
ilmoittautuu.

3.5.

Viestintä

Hallituksessa on viestintävastaava, joka huolehtii avoimesta tiedonkulusta järjestön ja jäsenistön välillä,
tekee järjestöä tunnetuksi ja varmistaa, että jäsenistön saatavilla on ajantasaista tietoa järjestön toiminnasta.
Viestintävastaava huolehtii järjestön sisäisestä viestinnästä ja viestinnästä ulkoisten tahojen kanssa. Oman
toiminnan lisäksi jäsenille tiedotetaan muiden ainejärjestöjen ja ympäristöjärjestöjen tapahtumista sekä
koulutus- ja ympäristöpoliittisista asioista.
Toiminnasta tiedotetaan aktiivisesti myy-ry-sähköpostilistan kautta ja MYY ry:n jäsenryhmässä Facebookissa.
Tapahtumista tiedotetaan hyvissä ajoin ja kuukausittain julkaistaan kuukausitiedote, johon on koottu
seuraavan kuukauden tapahtumat. Nettisivujen tapahtumakalenteriin merkitään kaikki MYY ry:n tulevat
tapahtumat heti, kun ne on päätetty järjestää. MYY ry:llä on oma sivu Facebookissa, jota ylläpitää hallitus.
Viestintävastaava ylläpitää MYY ry:n Instagram-tiliä (@myy.ry). Viestintävastaava ylläpitää myös MYY ry:n
ilmoitustauluja Biokeskus 3:ssa ja Viikin B-talossa. Ilmoitustauluilla tiedotetaan yhdistyksen kokouksista.
MYY ry:n nettisivut ovat osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/myy-ry/. Sivuilla tehdään uudistuksia vuonna
2018 ja esimerkiksi tapahtumakalenteri on jo lisätty omalle sivulle, jossa se on paremmin esillä. Tarkastetut
pöytäkirjat julkaistaan nettisivuilla. Nettisivujen jatkuvasti auki oleva palautelomake korjataan ja tuodaan
paremmin esille. Jäseniä kannustetaan tuottamaan sivuilla sisältöä kirjoittamalla esimerkiksi tapahtumista ja
retkistä MYY ry:n blogissa.
MYY ry:n hallituksen tavoittaa myy-hallitus-sähköpostilistan, Facebookin MYY ry-sivun, henkilökohtaisten
sähköpostien ja MYY ry:n nettisivujen palautelomakkeen kautta. Hallinnon avoimuutta lisätään entisestään
julkaisemalla puheenjohtajan laatimia hallitustiedotteita, jotka sisältävät hallituksen tekemiä päätöksiä,
tietoa tulevista keskusteluasioista ja suunnitellusta toiminnasta sekä vastauksia jäsenistön antamaan
palautteeseen.

3.6.

Julkaisutoiminta

Leväperäinen on MYY ry:n neljä kertaa vuodessa ilmestyvä virallinen järjestölehti. Leväperäisen päätoimittaja
ja ulkoasusta vastaava AD toimittavat lehteä yhdessä toimituskunnan kanssa. Toimituskokoukset ovat kaikille
avoimia ja niistä tiedotetaan MYY ry:n tiedotuskanavissa. Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus liittyä
toimituskuntaan tai osallistua lehden tekoon satunnaisesti missä tahansa vaiheessa vuotta.
Leväperäinen toimii tiedotusvälineenä järjestö- ja ympäristöasioissa. Leväperäisen vakiopalstoja ovat
pääkirjoitus, hallituspalsta ja ympäristövastaavan palsta. Pitkin vuotta lehdessä julkaistaan hallituksen
esittäytyminen, tiedotteita opintoasioista, ajankohtaisia järjestöasioita, kuten ekskursio- ja retkikertomuksia
sekä monenlaista muuta sisältöä. Vuoden kolmas numero on suunnattu uusille opiskelijoille ja se toimitetaan
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sähköisesti ympäristötieteiden kandiohjelman ja ECGS-maisteriohjelman uusille opiskelijoille. Fuksinumero
orientoi uudet opiskelijat MYY ry:n järjestökulttuuriin ja esittelee tuutorit.
Järjestölehden numerot vuodesta 2014 lähtien on julkaistu sähköisesti Issuu-palvelussa ja julkaistaan
edelleen. Vuonna 2018 selvitetään painetun järjestölehden tarvetta MYY ry:ssä. Tavoitteena on pienentää
painomääriä tai siirtyä kokonaan sähköiseen julkaisuun ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
Vuonna 2018 tilataan uusi 150 kappaleen painos MYY ry:n laulukirja MYYWeistä.
Historiikin tekijätiimi on kertonut historiikin valmistuvan vuoden 2018 aikana. Alkuvuodesta historiikkia
varten skannataan kuvia ja maaliskuun aikana on tavoitteena saada historiikki taittajalle. Vuoden 2018
hallitus sitoutuu varmistamaan, että MYY ry:n vuodesta 2009 valmisteltu historiikki valmistuu vuonna 2018.
Historiikkivastaavat huolehtivat yhteydenpidosta tekijätiimiin ja ovat tarvittaessa avuksi toimittamisessa.
Historiikin Holvi-tiliä hallinnoi MYY ry:n taloudenhoitaja.

3.7.

Edunvalvonta ja opintoasiat

Vuonna 2018 MYY ry:n jäseniä on opiskelijaedustajina ympäristötieteiden kandiohjelman, ECGSmaisteriohjelman ja mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelman johtoryhmissä, maatalous- ja
metsätieteellisen ja bio- ja ympäristötieteellisen tiedekuntaneuvostoissa sekä yliopistokollegiossa. MYY ry:n
jäseniä on kattojärjestö Biosfäärissä opintovastaavana ja MMYL ry:ssä vastuuhallopedina. MYY ry:n jäseniä
on myös HYYn hallituksessa ja Helsingin yliopiston hallituksessa. Syksyllä haetaan uudet opiskelijaedustajat
koulutusohjelmien johtoryhmiin ja MYY ry:n jäseniä kannustetaan hakemaan.
Järjestön edunvalvonnasta ja opintoasioista vastaa hallituksessa opintovastaava. Opintovastaava tekee
tiivistä yhteistyötä opintotoimikunnan kanssa, johon kutsutaan koulutusohjelmien johtoryhmien ja
tiedekuntaneuvostojen opiskelijaedustajat, siirtymäkauden ajan oppiainevastaavat (akvaattiset tieteet,
ympäristömuutos ja -politiikka, maaperä- ja ympäristötiede, ympäristöekologia) ja muita opintovaikuttajia.
Opintovastaava kutsuu opintotoimikunnan koolle neljästi vuodessa. Opintotoimikunnan kokoontumisen
yhteydessä on opintovastaavan avoin vastaanotto, joten jäsenillä on mahdollisuus tavata opintotoimikuntaa
ja tuoda esiin opiskeluun ja yliopistoon liittyviä epäkohtia, jotka opintotoimikunta voi viedä eteenpäin
hallintoelimiin. Opintotoimikunta viestii keskenään opinto- ja edunvalvonta-asioista ja tiedottaa jäseniä
ajankohtaisista asioista Ympäristötieteiden opintoasiat-ryhmän kautta Facebookissa ja myy-ry-listalla sekä
mahdollisuuksien mukaan kirjoittaa Leväperäiseen opinto- ja edunvalvontapalstoja. Opintovastaava esittelee
ajankohtaiset opinto- ja edunvalvonta-asiat hallituksen kokouksissa.
Opintovastaava päivittää yhdessä hallituksen ja tuutorien kanssa ympäristötieteiden opiskelijoiden
täydennysopinto-oppaan eli Toopen, joka jaetaan ympäristötieteiden kandiohjelman uusille opiskelijoille.
Tarvittaessa opintovastaava valmistelee MYY ry:n kannanottoja yksin tai muiden järjestöjen kanssa, pääosin
Biosfäärin ja MMYL ry:n kautta.

3.8.

Tapahtumat

Hallituksen jäsenet tapahtumapäällikkö ja toimintavastaava ovat vastuussa järjestön tapahtumien
toteuttamisesta. Tapahtumapäällikkö on vastuussa järjestön vuosikellon toteutumisesta ja toimintavastaava
koordinoi käytännön järjestelyitä vastuuhenkilöiden ja tapahtumatiimin kanssa. Tapahtumatiimiin kanssa
toimivat ruokatarjoiluista ja ruokatiimistä vastaava Masterchef ja juomatarjoiluista vastaava virvokevelho
sekä ruokatiimi. Tapahtumatiimi kokoontuu säännöllisesti suunnittelemaan MYY ry:n tulevia tapahtumia.
Tapahtumatiimin kokoontumisista tiedotetaan jäsenistölle, ne ovat kaikille avoimia ja mukaan voi liittyä
milloin vain.
MYY ry kerää aktiivisesti palautetta kaikista tapahtumista jakamalla aina tapahtuman jälkeen
tapahtumapalautelomakkeen järjestön viestintäkanavissa. Palaute käsitellään seuraavassa hallituksen
kokouksessa ja toimintaa kehitetään jatkuvasti.
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MYY ry järjestää perinteiset tapahtumat Nousiaisen laskiaisena, Kotiviinikilpailun vappuna, Eläinnimi-illan
orientoivalla viikolla, Fuksiaiset, Fuksisitsit, pikkujouluviikonlopun marraskuussa ja kuraattorin
joululaulutuokion. Alina-salissa järjestetään keväällä Afterski-sitsit ja toinen tapahtuma maaliskuussa.
Roskakala-sitsit järjestetään Harakan saaressa touko-kesäkuussa ja annoksissa hyödynnetään särkikaloja ja
villiyrttejä. Fuksisitsien lisäksi järjestetään mahdollisesti toiset sitsit syksyllä. Haalarikastajaisista
suunnitellaan uutta perinnettä ja ne järjestetään vuonna 2018 sekä keväällä että syksyllä, kun uudet
opiskelijat saavat haalarinsa. Keväällä järjestetään kaikille avoin kerhojen yhteistapahtuma.
Maaliskuussa järjestetään MYY ry:n kuraattori Risto Willamon synttäritapahtuma, josta on suunniteltu
opiskelijoita ja yliopiston henkilökuntaa yhdistävä aktiviteettitapahtuma. Kuraattori haluaa olla itse
tukemassa tapahtuman järjestämistä rahallisesti, joten sitä ei ole huomioitua talousarviossa. Kuraattoria
muistetaan myös viettämällä synttäriseremonia kerhohuoneella. Talousarviossa on huomioitu
synttäriseremonian kuluja ja lisäksi kuraattorin muistaminen lahjalla. Marraskuussa MYY ry osallistuu HYY150
Järjestöfestivaaliin järjestämällä hävikkiruokatapahtuman yhteistyössä Waste Food Crewin kanssa.
MYY ry:n perinteiset Mascot-tiistait eli illanvietot Cafe Mascotissa Neljännellä linjalla jatkuvat vuonna 2018.
Lähtökohtaisesti Mascot-tiistait toistuvat lukukausien aikana joka kuun viimeisenä tiistaina. Lisäksi
järjestetään fuksimökki keväällä, monipuolista kerhotoimintaa, ulkomaan ekskursio, työelämätapahtumia,
alumnitapahtuma, illanistujaisia, saunailtoja ja kaikenlaista muuta jäsenistön ehdottamaa tai itse järjestämää
toimintaa.

3.9.

Ulkomaan ekskursio

MYY ry:n perinteinen noin viikon pituinen ekskursio suuntautuu tänä vuonna Puolaan. Noin 42 opiskelijan
matka taittuu laivalla ja bussilla. Ekskursio rahoitetaan osallistumismaksuilla, Loimu ry:n tuella ja omalla
varainhankinnalla. MYY ry tukee ekskursiota muulla varainhankinnalla hankituilla tuloilla riippuen ekskursion
kustannuksista. Ekskursion tavoitteena on tutustua ympäristöalan kannalta mielenkiintoisiin kohteisiin sekä
ryhmäyttää myös fukseja osaksi MYY ry:n toimintaa. Yleensä ekskursiolla on vierailtu ainakin yhdessä
energiantuotantoon tai jätteidenkäsittelyyn liittyvässä kohteessa, virastossa ja luonnonpuistossa tai
suojelualueella. Ekskursiolla otetaan ympäristö huomioon vegaanisella ruualla, lentämisen välttämisellä,
kierrätykseen panostamalla sekä reitin järkevällä suunnittelulla. Ekskursion suunnittelee ja toteuttaa
ekskutiimi, jota koordinoi kaksi ekskuvastaavaa. Lisäksi ekskursiolle valitaan kierrätysvastaava,
yhdenvertaisuusvastaava ja ekskutuutori. Hallituksen varapuheenjohtajan tehtävänä on huolehtia
ekskuvastaavien jaksamisesta sekä tukemisesta. Ekskuvastaavat ovat saaneet perehdytyksen ja testamentin
tehtävässään toimimiseen.

3.10. Kerhot
MYY ry:ssä toimivat kasvisruokakerho KaRu, Liikuntakerho Like, Kulttuurikerho Kurja ja sen alakerho Erja,
Taidekerho, luontokerho sekä kalakerho Vimmat. Kerhojen lisäksi MYY ry perustaa huispausjoukkueen
MYYRyhmyt. MYY ry:n käsityökerho Marttiksen toimintaan houkutellaan uusia aktiiveja.
HYY:n toiminta-avustuksesta jaetaan puolet kerhojen käyttöön. Tuki mahdollistaa uusien liikuntalajien
kokeilemisen ja kulttuurielämyksiä alennettuun hintaan ja monipuolisen kasvisruokakokkailun.
Liikuntakerhovastaavia on viisi ja liikuntakerho järjestää liikuntateemaisia ekskursioita pitkin vuotta.
Suunniteltuna on luistelua, beach volleyta Biitsillä, pallopelejä ja tanssilajeja, kuten reggaetonia, belly dancea
ja tankotanssia. Erikoisin lajikokeilu tulee olemaan archery tag. Helmikuussa järjestetään perinteisesti
avantouintia. Syksyn toimintaa suunnitellaan jäsenkyselyn perusteella. Kiipeilykerho kokoontuu läpi vuoden
välillä viikoittain välillä muutaman viikon välein. Liikuntakerhon kuplafutisjoukkue Myycastle United
osallistuu kuplafutisturnauksiin ja joukkue kootaan perinteiseen MMYL pesisturnaukseen. Huispausjoukkue
MYYRyhmyt aloittaa toiminnan, kun tarvittavat hankinnat on tehty ja kokoontuu siitä eteenpäin osallistujien
innokkuuden mukaan. MYYRyhmyt kokoaa joukkueen ja osallistuu huispausturnaukseen, jos sellainen
järjestetään kohtuullisella etäisyydellä Viikin kotikentiltä.
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Kasvisruokakerhovastaavia on kaksi ja mukaan mahtuu paikasta riippuen 5-15 kokkailijaa kerralla. Vuonna
2018 on mahdollista järjestää myös hävikkiruokakokkailua ja -koulutusta. Kokoontumisia järjestetään pitkin
vuotta vähintään viisi kertaa. Vuoden lopussa järjestetään kasvisruokakerhon jouluruokailu. Taidekerho on
suunnitellut kokoontuvansa kahdesti piirtelemään ja askartelemaan. Taidekerholle on varattu budjetti
mahdollisia tarvikehankintoja varten, mutta ensisijaisesti pyritään hyödyntämään MYY ry:lle jo hankittuja
tarvikkeita.
MYY ry:n luontokerho lähtee vähintään neljästi ihastelemaan vuodenaikoja luonnossa, kahdesti keväällä ja
kahdesti syksyllä. Retkistä yksi on pidempi retki Nuuksioon ja muut retket voivat olla retkiä Viikin
lähiympäristöön tai kauemmas. Luontokerho ei lähtökohtaisesti tarvitse rahaa, mutta sille on budjetoitu
yhteisiä varoja ympäristötoiminnan kanssa käytettäväksi tarvittaessa. Lisäksi roskakalasitsien yhteydessä
järjestetään villiyrittiretki ja kuraattori järjestää linturetkiä pitkin vuotta osana vuoden 2018 100 lintulajiahaastetta.
Hallituksen jäsenvastaa huolehtii yhteydenpidosta kerhovastaaviin. Jäsenvastaava ja taloudenhoitaja
huolehtivat, että kerhovastaavien tiedossa on käytännöt toiminnan toteuttamiseen ja ajantasainen tieto
kerhojen toteutuneista kuluista. Kerhoihin kiinnitetään erityistä huomiota ja niiden toimintaa halutaan tukea,
jotta kerhotoiminta pysyy aktiivisena jatkossakin ja innostaa uusia toimijoita mukaan kerhotoimintaan.
Kerhotoiminnasta saa mielekästä tekemistä juhlien ja opiskelun oheen ja kokoontumiset ovat pääsääntöisesti
alkoholittomia.

3.11. Yhteistyö
MYY ry tekee yhteistyötä Agronomiliiton ja Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n
kanssa. MYY ry valitsee kahden vuoden välein edustajan Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan ja edustaja
ylläpitää suhteita liittoon, tiedottaa liitolle MYY ry:n toiminnasta ja edunvalvontaa koskevista asioista sekä
kannustaa MYY ry:n jäsenistöä osallistumaan Agronomiliiton tapahtumiin. Loppuvuodesta 2018 MYY ry:n
hallitus valitsee uuden edustajan Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan. Vuonna 2018 MYY ry:n
työelämävastaavat
ja
Agronomiliittoedustaja
järjestävät
yhdessä
Agronomiliiton
kanssa
työelämätapahtuman. Useita MYY ry:n jäseniä on mukana Loimun eri yhdistyksissä.
MYY ry kuuluu bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö Biosfääriin ja Maatalousmetsäylioppilaiden liitto MMYL ry:hyn. Molemmissa kattojärjestöissä toimii MYY ry:n yhdyshenkilö
hallituksen jäsenenä tai toimihenkilönä. MYY ry osallistuu Biosfäärin ja MMYL ry:n perinteisiin rasti- ja
fuksitapahtumiin sekä muihin tapahtumiin. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja solmivat ja ylläpitävät
suhteita molempien tiedekuntien järjestöihin osallistumalla Biosfäärin ja MMYL ry:n
puheenjohtajatapaamisiin.
MYY ry osallistuu perinteisille IK-MYY-Vasara-sitseille, kun järjestämisvuoro on Rakennusinsinöörikilta IK:lla
Otaniemessä. Helixin kanssa kokoonnutaan vappupäivän viettoon Ullanlinnanmäen piknikille. Perinteeksi
muodostuneet MYY-MaO-sitsit järjestetään syksyllä. Vuorovaikeutuksen kanssa järjestetään yritysvierailu tai
työelämäilta yhteisillä jatkoilla. Järjestöfestivaalin Hävikkiruokatapahtumaan kutsutaan osallistujia muista
ainejärjestöistä. Yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa järjestetään esimerkiksi työelämätoimintaa ja
toimintaa maisteriohjelmissa opiskeleville. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä eri alojen ainejärjestöjen
kanssa ja tutustua ja tehdä tutuksi erilaisia järjestökulttuureja.

3.12. Tilat
MYY ry jakaa kerhohuoneen Symbioosi ry:n ja Svenska naturvetarklubben SvNK r.f.:n kanssa. Kerhotila
sijaitsee Viikin kampuksella Biokeskus 3:n tiloissa. Kerhotila on ahkerassa käytössä luentojen välillä ja toimii
viereisen yökäyttöön kuuluvan ATK-tilan taukotilana. MYY ry:n kertsivastaavat huolehtivat MYY ry:n
kerhohuoneella säilytettävien tavaroiden järjestyksestä ja kalusteiden kunnosta sekä osallistuvat
kerhohuoneen siivoukseen Symbioosi ry:n ja SvNK rf:n kertsivastaavien kanssa. Kerhohuoneen myötä
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kanssakäyminen Symbioosi ry:n ja SvNK rf:n kanssa on erityisen tiivistä. BIO3 kerhohuoneella ovat voimassa
Symbioosi ry:n laatimat turvallisen tilan periaatteet. MMYL ry:n kerhohuone Viikin B-talossa on myös MYY
ry:n käytettävissä.
MYY ry jakaa yhdessä MMYL ry:n alaisten järjestöjen ja Symbioosi ry:tä lukuun ottamatta Biosfääriin
kuuluvien järjestöjen kanssa HYY:n piiriin kuuluvan Ulrika-Klusterin Domus Gaudeumin tiloissa. MYY ry:tä
edustaa klusterikomiteassa varapuheenjohtaja. Tilaa käytetään noudattaen HYY:n järjestyssääntöjä sekä
klusterin omia käyttösääntöjä.

3.13. Kansainvälisyys
MYY ry kehittää toimintaansa kansainvälisyyteen kannustavaan suuntaan. Uusi kolmen tiedekunnan
kansainvälinen maisteriohjelma ECGS on tehnyt myös MYY ry:stä aiempaa kansainvälisemmän
opiskelijaporukan järjestön. Yhteistyötä muiden ECGS-opiskelijoiden ainejärjestöjen kanssa etenkin
kansainvälisten opiskelijoiden mukaan saamiseksi lisätään. Kansainväliset opiskelijat huomioidaan
tiedottamalla toiminnasta englanniksi. Järjestölle valitaan kansainvälisyysvastaava, joka tekee yhteistyötä
Biosfäärin ja MMYL ry:n kv-vastaavien kanssa ja tiedottaa vaihto-opintoihin liittyvistä asioista.
Mahdollisuuksien mukaan järjestetään vaihtoinfo ympäristötieteilijöiden vaihtokohteista ja –kokemuksista.
MYY ry osallistuu kansainvälisille opiskelijoille suunnattuihin tapahtumiin, Welcome Fair:iin ja Suomi
Night:iin.

3.14. Ympäristö
Ympäristötieteiden opiskelijoiden järjestönä MYY ry kiinnittää erityistä huomiota yhdistyksen
ympäristöasioihin ja kestävään kehitykseen. MYY ry on sitoutunut noudattamaan ympäristöstrategiaansa
kaikessa toiminnassa. Ympäristöstrategiassa linjataan järjestön tavoitteeksi aiheuttaa ympäristölle
mahdollisimman vähän haittaa sekä toimia ympäristön tilan parantamiseksi. Ympäristövastaavat valvovat
ympäristöstrategian noudattamista ja tiedottavat siitä jäsenistölle. Ympäristöstrategian tarkoituksena on
auttaa jäseniä näkemään järjestön ja yksilöiden aiheuttamat ympäristövaikutukset nyt ja tulevaisuudessa.
Toiminnassa huomioidaan niin energiansäästö, hankintojen ekologisuus (kierrätettynä, suositaan reilun
kaupan, lähi- tai luomukasvisruokaa), syntyvän jätteen määrän minimointi, oikeaoppinen kierrättäminen kuin
ympäristöystävällinen matkustaminen (ekskursioilla ei koskaan matkusteta lentäen). Talousarviossa on
budjetoitu ympäristöasioihin rahaa, jota käytetään ympäristökasvatuksellisiin tarkoituksiin.
Ympäristöstrategia linjaa, että MYY ry:n sitsit ovat aina vegaanisia. Vuonna 2018 tehdään kuitenkin
perusteltu poikkeus, kun järjestetään roskakalasitsit. Sitsit järjestetään, koska halutaan lisätä tietoisuutta
roskakalojen kuten särkien syömisestä ympäristötekona.

3.15. Yhdenvertaisuus
MYY ry:n yhdenvertaisuusstrategian noudattamista valvoo yhdenvertaisuusvastaava. MYY ry:ssä ei käytetä
sukupuolittuneita nimityksiä hallituksen jäsenistä tai toimihenkilöistä. Järjestön toiminnassa ei käytetä
seksististä, homofobista, transfobista, rasistista, ableistista tai muutakaan syrjivää kieltä. Sitseillä
huolehditaan, etteivät laulut sisällä mitään näistä. Tapahtumissa ei pääsääntöisesti sukupuoliteta ihmisiä,
esimerkiksi sijoittamalla henkilöt istumaan pöytiin oletetun sukupuolensa mukaan tai vaatimalla tietyltä
sukupuolelta tiettyä pukeutumista. Tapahtumat pyritään järjestämään pääsääntöisesti esteettömissä
tiloissa. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitetaan asiasta tapahtumakuvauksen yhteydessä, eritellen
minkälaisesta esteettömyydestä on kyse, kuten onko hissiä ja kuinka mones kerros.
Seksuaalinen, fyysinen ja sanallinen häirintä on MYY ry:n tapahtumissa ehdottomasti kielletty ja johtaa
ahdistelevan henkilön paikalta poistamiseen. MYY ry:n nettisivuille lisätään ongelmatilannelomake, jonka
kautta voi tarvittaessa anonyymisti ottaa yhteyttä yhdenvertaisuusvastaavaan. Yhdenvertaisuusvastaava
käsittelee yhteydenotot luottamuksellisesti ja tuo asioita tarvittaessa hallituksen tietoon, jos niihin on
puututtava järjestötasolla. Vakavat tapaukset ohjataan eteenpäin HYYn häirintäyhdyshenkilöille.
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Tapahtumissa on aina tarjolla alkoholiton vaihtoehto ja viestinnässä vältetään alkoholin käytön korostamista.
MYY ry:ssä pidetään yllä hyvää yhteishenkeä, kaikki otetaan avoimesti mukaan ja huomioidaan eikä alkoholin
käyttöön painosteta ketään. Liikaa alkoholia nauttineen henkilön tilaa tarkkaillaan ja autetaan tarvittaessa.
MYY ry järjestää monipuolisesti alkoholittomia tapahtumia. Myös perinteisessä Vapun kotiviinikilpailussa on
vuosia ollut alkoholittomien juomien kategoria mahdollistaen kaikkien osallistumisen. Jäsenistöltä saadun
palautteen vuoksi on päätetty kiinnittää erityisesti ekskursiolla ja pikkujouluviikonloppuna huomiota
yhteisöllisyyteen ja tutustumiseen yli vuosikurssien.

3.16. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen vastaava aktivoi jäsenistön yhteiskunnallista toimintaa tiedottamalla,
kutsumalla koolle ja järjestämällä yhteislähtöjä mielenosoituksiin, rohkaisemalla jäseniä vaikuttamaan
kansalaiskeskusteluun ja päätöksentekoon sekä organisoimalla kannanottoja yliopistolla ja erilaisissa
medioissa. MYY ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton, mutta lähtökohtaisesti MYY ry:n toiminnan tavoitteita
ovat ympäristön tilan parantaminen ja yleisen oikeudenmukaisuuden edistäminen.

12

4. Vuosikello
Vuosikellosta puuttuvat toistuvat tapahtumat, joita ovat esimerkiksi kerhojen kokoontumiset, Mascot-tiistait
ja hallituksen kokoukset. Vuosikellosta puuttuvat myös tapahtumat, joita ei ole vielä aikataulutettu sekä
pienemmät illanvietot ja muut tapahtumat, joiden järjestämisestä voidaan päättää myöhemmin.
Tammikuu
Hallituksenvaihtokaronkka
Tutustumis- ja suunnitteluilta

KESÄ
Elokuu
Varainhankintaa talkoilla
Toiminnankehittämisilta
Pre-orientoiva
Eläinnimi-ilta
MMYL Fuksibileiden etkot
Biosfäärin Fuksibileiden etkot

Helmikuu
Afterski-sitsit
Nousiainen
Haalarikastajaiset
Vuosikokous
Maaliskuu
Alina-tapahtuma 2.3.
Opintovastaanotto
Levisjulkkarit
Viikki-GP
Kerhotapahtuma
Suomi-Night
Harjoitteluinfo
Ripa 60

Syyskuu
HY:n avajaiskarnevaalit
Ulkopeli-ilta
Fuksisitsit
MMYL fuksiaiset
BD-peli
Fuksiaiset
Fuksiseikkailu

Huhtikuu
MMYL-pesisturnaus
Fuksimökki
Yhdistyksen kokous x 2 (sääntömuutos)
Viinikisa 30.4

Lokakuu
Puola-eksku
Syyssitsit
Alumnitapahtuma
Järjestörekryilta
Opintovastaanotto

Toukokuu
Ullanlinnanmäen piknik Helixin kanssa
Ulliksen siivous
Siivouspäivä
Ravintolapäivä
Opintovastaanotto
Roskakalasitsit

Marraskuu
Ekskukuvailta
Järjestöfestivaali: Hävikkiruokatapahtuma
Pikkujouluviikonloppu 16.-18.11.
Vaalikokous
Joulukuu
Kaudenpäätösvirkistäytyminen
Kuraattorin joululaulutuokio
Opintovastaanotto
KaRun jouluruokailu
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