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1.

Yleistä

Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry on Helsingin yliopiston ympäristötieteistä
kiinnostuneiden opiskelijoiden ainejärjestö, joka on perustettu vuonna 1961. MYY ry valvoo ja
ajaa jäsentensä etuja opiskeluun liittyvissä asioissa ja seuraa ympäristöalan opetus- ja
tutkimustyötä. MYY ry:n tehtävänä on parantaa ympäristöalan opiskelijoiden asemaa
työmarkkinoilla pitämällä yhteyttä alan ammattijärjestöihin ja alalta valmistuneisiin. Tämän
lisäksi MYY ry järjestää monipuolista, yhteisöllistä ja ympäristöhenkistä toimintaa.
Vuosi 2019 on MYY ry:n 58. toimintavuosi. Vuonna 2019 työelämävastaava on ensimmäistä
kertaa MYY ry:n hallitusvirka, mikä näkyy myös MYY ry:n työelämätoiminnassa. Erityistä
vuodessa 2019 on kevään eduskuntavaalit sekä Suomen EU:n puheenjohtajuuskausi, joiden
johdosta MYY ry haluaa nostaa esille ympäristöasioita tulevia vaaleja silmällä pitäen. Tämän
lisäksi vuonna 2019 MYY ry järjestää ekskursion Lappiin. MYY ry on kasvanut muutaman vuoden
aikana voimakkaasti ja kasvaa vielä entisestään vuoden 2019 aikana. Tämä huomioidaan
järjestön toiminnassa kehittämällä hallintoa ja toimintatapoja entisestään.

2.
2.1.

Painopisteet
Työelämätoiminnan kehittäminen

Vuoden 2018 sääntömuutoksen johdosta työelämävastaava on vuonna 2019 ensimmäistä
kertaa osana hallitusta, mikä luo hyvät edellytykset kehittää työelämätoimintaa. Vuonna 2019
tavoitteena on luoda yrityssuhteita ja edistää työelämätoimintaa. Yhteistyötä ammattiliittojen,
Agronomiliiton ja Loimun kanssa jatketaan ja kehitetään vastaamaan jäsenistön toiveita.
Tapahtumat voivat olla esimerkiksi työelämäiltoja, keskustelupaneeleja, harjoitteluinfoja tai
yritysvierailuita. Lisäksi työelämäyhteistyötä
yritysvierailuiden, ViikkiAreenan ja
työelämätapahtumien osalta muiden bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan järjestöjen
kanssa kehitetään.
Tavoitteena on järjestää kolme yritysvierailua vuoden 2019 aikana. Yritysvierailuiden
järjestämisessä huomioidaan eri moduulien opiskelijat. Lisäksi järjestetään vähintään yksi
vapaamuotoinen työelämätapahtuma, jonka tavoitteena on tutustuttaa opiskelijoita
työelämään rennolla otteella.
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2.2.

Valveutuneisuuden lisääminen

Yksi vuoden 2019 toiminnan painopisteistä on valveutuneisuuden lisääminen sekä ainejärjestön
jäsenien kesken että sen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa, että MYY ry pyrkii lisäämään
järjestöllemme tärkeiden asioiden, kuten ympäristön hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden
näkyvyyttä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta ja osallistumaan aktiivisemmin paikallisiin
yhteiskunnallisiin tapahtumiin. Vaalikokouksessa 2018 on valittu kolme yhteiskunnallisen
vaikuttamisen vastaavaa, jotka erityisesti ottavat vastuuta tavoitteen toteutumisesta.
Käytännössä jäseniä rohkaistaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tekemällä yhteislähtöjä
erilaisiin MYY ry:n periaatteisiin sopiviin tapahtumiin ja mielenosoituksiin. Keväällä näitä ovat
esimerkiksi Dance for the Climate sekä Opiskelijoiden ilmastolakko. Lisäksi MYY ry osallistuu
yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa Viikissä järjestettävään vaalipaneeliin ja kannustaa
jäseniään käyttämään ääntään kevään eduskuntavaaleissa.
Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä tapahtumia ja julkaisuja jaetaan MYY ry:n eniten
käyttämillä viestintäkanavilla, kuten Facebookissa ja Instagramissa, myös muille ainejärjestöille,
jotta tavoitettaisiin enemmän opiskelijoita ja kasvatettaisiin samalla järjestöjen välistä
yhteistyötä. Kaikki ovat siis tervetulleita MYY ry:n järjestämiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen
tapahtumiin sekä keskusteluun.

2.3.

Yhteistyön edistäminen

Yhteistyön lisääminen on kolmas vuoden 2019 toiminnan painopisteistä. Erityistä huomiota
tullaan kiinnittämään muiden bio-, ja ympäristötieteellisen tiedekunnan järjestöjen kanssa
tehtävään yhteistyöhön. Yhteistyötä tullaan tekemään esimerkiksi yhteisten tapahtumien,
kuten sitsien sekä esim. työelämä-, liikunta-, tai luontoretkiekskujen muodossa. Tapahtumista
tiedottaminen muille järjestöille on hyvin tärkeää.
MYY ry kuuluu bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekunnan tiedekuntajärjestö Biosfääriin sekä
Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry:hyn. MYY ry:n yhdistyksen vaalikokouksessa
valitut yhdyshenkilöt toimivat molemmissa kattojärjestöissä toimihenkilöinä. MYY ry osallistuu
aktiivisesti molempien järjestöjen tapahtumiin ja on myös mukana järjestämässä niitä. Keväällä
MYY ry osallistuu Biosfäärin vappuviikkoon ja MMYL ry:n Viikki-GP-rastikierrokselle. Syksyllä
osallistutaan perinteisiin rasti- ja fuksitapahtumiin. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
osallistuvat Biosfäärin ja MMYL ry:n puheenjohtajatapaamisiin ja sitä kautta myös ylläpitävät
suhteita kyseisiin järjestöihin.
Yhteistyötä tehdään myös ammattiliittojen Loimu ry:n ja Agronomiliiton kanssa. MYY ry on
valinnut vuonna 2018 opiskelijaedustajan Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan, jonka
tehtävänä on edustaa ja ylläpitää suhteita sekä kertoa liitolle MYY ry:n toiminnasta ja kannustaa
MYY ry:n jäseniä osallistumaan liiton tapahtumiin. MYY ry:n jäsen on myös mukana
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Agronomiliiton valtuustossa. MYY ry:n jäseniä on mukana Loimun opiskelijat – Viikki eli LoVin
hallituksessa.
Tulemme vuonna 2019 järjestämään useita tapahtumia yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.
Keväällä järjestämme muun muassa Helix ry:n kanssa Vappusilliksen ja osallistumme
perinteisille IK-MYY-Vasara - yhteissitseille Rakennusinsinöörikillan ja Vasara ry:n kanssa.
Näiden lisäksi edistämme yhteistyötä järjestämällä maaliskuun Alina-varauksellamme
yhteistyötapahtuman. Yhteistyötä helpottaa myös omien tapahtumiemme jakaminen muille
järjestöille, sekä muiden järjestöjen tapahtumien tiedotus omilla tiedotuskanavillamme.
Yhteistyön tavoitteena on tehdä MYY ry:stä helpommin lähestyttävä järjestö niin omille jäsenille
kuin myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Poikkitieteellisen alan opiskelijoina meille
on erittäin tärkeää tutustua muiden järjestöjen opiskelijoihin.

3.

Hallinto

MYY ry:n hallitus koostuu 10 jäsenestä, jotka on valittu syksyn 2018 vaalikokouksessa.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja,
viestintävastaava, jäsenvastaava, opintovastaava, työelämävastaava ja kaksi toimintavastaavaa.
Hallitus kokoontuu lukukausien aikana noin kolmen viikon välein. Hallituksen tehtävänä on
valmistella ja kutsua koolle sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset, joita ovat vuosikokous
helmikuussa sekä vaalikokous marras-joulukuussa. Hallitus edustaa MYY ry:tä ulospäin, solmii
ja ylläpitää suhteita muihin järjestöihin sekä 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. Kaikki vuoden aikana tehdyt dokumentit tallennetaan MYY ry:n SharePointryhmään, josta myös seuraavat hallitukset löytävät kaikki tarvittavat dokumentit halutessaan.
Hallituksen ryhmäytymistä edistetään kokoontumalla yhdessä syömään ja suunnittelemaan
tulevaa vuotta, järjestämällä karonkka edellisen vuoden hallitukselle ja hallituksen
virkistäytyminen keväällä. Näiden lisäksi vuoden aikana järjestetään myös yhteisiä
suunnitteluiltoja ja illanviettoja. Toimikauden päätteeksi järjestetään hallituksenvaihto
mökkireissuna karonkan sijaan.
Hallituksen lisäksi MYY ry:n jäseniä on nimetty yhteensä yli 50 eri toimihenkilön vastuuvirkoihin
ja kerhovastaaviksi. Tämän lisäksi hallituksen jäsenten tai toimihenkilöiden vetämiin tiimeihin
on nimetty 29 jäsentä. MYY ry:n vuoden 2019 hallituksen yhteystiedot ja tiedot toimihenkilöistä
löytyy MYY ry:n nettisivuilta. Yhteydenpidosta toimihenkilöiden kanssa vastaa pääosin
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jäsenvastaava. Toimintasuunnitelma on laadittu yhteistyössä hallituksen, toimihenkilöiden ja
asiasta kiinnostuneiden jäsenten kanssa. Toimintasuunnitelmaa laatiessa on hyödynnetty
edellisenä vuotena saatua palautetta jäsenistöltä. Hallitus seuraa aktiivisesti
toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista, jonka lisäksi toukokuussa hallitus käy vielä
tarkemmin läpi, kuinka vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion toteuttamisessa
ollaan onnistuttu ja tekee tarvittaessa muutoksia toimintaansa.
Toimihenkilöt kutsutaan henkilökohtaisesti koko jäsenistölle avoimeen MYY ry:n toiminnan
lähtölaukaus-tapahtumaan 11.2.2019, jossa perehdytetään uusia toimijoita ja ideoidaan ja
suunnitellaan tulevaa vuotta. Jäsenistölle on tiedotettu mahdollisuudesta esittää toiveita
toiminnan suhteen ennen tapahtumaa 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 varapuheenjohtajan tehtävänä on seurata hallituksen ja toimihenkilöiden jaksamista
ja nostaa esille mahdollisia merkkejä uupumisesta. Hallituksen jaksamista seurataan pitämällä
ennen kokouksia fiilisrinkejä, mikä antaa hallituslaiselle mahdollisuuden kertoa omasta
jaksamisestaan. Toiminnassa huolehditaan, että tehtävät jakaantuvat tasaisesti ja apua myös
tarjotaan, mikäli taakka käy 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.

4.

Jäsenistö

MYY ry on kaikkien ympäristötieteistä ja MYY ry:n toiminnasta kiinnostuneiden ainejärjestö.
Suurin osa jäsenistä opiskelevat ympäristötieteiden kandiohjelmassa ja ympäristömuutoksen ja
globaalinkestävyyden (ECGS) maisteriohjelmassa. Osa ennen vuotta 2017 opintonsa
aloittaneista jäsenistä opiskelevat vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti bio- ja
ympäristötieteellisessä ympäristötieteiden kandiohjelmassa tai pääaineenaan akvaattiset
tieteet, ympäristönmuutos ja –politiikka tai ympäristöekologia, tai maatalousmetsätieteellisessä pääaineenaan maaperä- ja ympäristötiede, mikrobiologia tai ympäristö- ja
luonnonvaraekonomia.
MYY ry:llä oli vuoden 2018 päätteeksi 362 jäsentä. Jäsenhankinta painottuu ympäristötieteiden
kandiohjelman ja ECGS-maisteriohjelman uusiin opiskelijoihin. MYY ry:n jäsenmaksusta päättää
sääntömääräinen yhdistyksen vuosikokous helmikuussa. Jäseneksi liitytään täyttämällä MYY
ry:n nettisivuilla e-lomake ja maksamalla jäsenmaksu. E-lomakkeelta tiedot kerätään
jäsenrekisteriin, josta on vastuussa MYY ry:n taloudenhoitaja. Uudet jäsenet hyväksytään
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hallituksen kokouksissa maksettuaan jäsenmaksun. E-lomakkeessa ja rekisteriselosteessa on
otettu huomioon vuonna 2018 tullut EU-asetus ja e-lomake päivitetään uusien sääntöjen
mukaiseksi.
Jäsenistöltä kerätään aktiivisesti palautetta ympäri vuoden. MYY ry:n tapahtumista kerätään
palautetta niiden järjestämisen jälkeen. Keväällä ja syksyllä pyydetään järjestön toiminnasta
myös yleisemmin palautetta. Tämän lisäksi MYY ry:n nettisivuilla on aina avoin palautelomake,
jonne voi antaa palautetta milloin vain. Kaikki palautteet käsitellään hallituksen kokouksissa ja
niihin pyritään reagoimaan parhaamme mukaan. Saadut palautteet huomioidaan myös
seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelmaa tehdessä. Toimintaa kehitetään jatkuvasti
vastaamaan monipuolisesti jäsenistömme tarpeita.

5.
5.1.

Jäsentoiminta
Tuutori- ja fuksitoiminta

Vuonna 2019 valittiin hallituksesta kaksi fuksi- ja tuutorivastaavaa, jolloin vastuu ei jakaudu vain
yhden henkilön hartioille. Toinen vastaavista on aikaisempien vuosien tapaan MYY ry:n
jäsenvastaava, ja hän on myös aikaisemmin toiminut tuutorina. Toinen vastaavista taas tulee
toimimaan tulevana syksynä tuutorina, jolloin varmistetaan hyvä tiedonkulku hallituksen,
tuutorien ja fuksien välillä. Fuksi- ja tuutorivastaavien tehtäviin kuuluu yhteydenpito tuutoreihin
ja tuutoritapaamisten järjestäminen. Vastaavat toimivat yhteistyössä muiden tiedekunnan
fuksi- ja tuutorivastaavien kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muun tiedekunnan ja
koulutusohjelmien kanssa.
Orientoivan viikon ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tuutorien kanssa.
Vastuunjaosta tehdään selkeää ja vastaavat pitävät huolta siitä, että vastuut jakautuvat
tasapuolisesti kaikkien tuutorien kesken. Vastaavat kokoavat yhteistyössä tuutorien kanssa
listan asioista, joista fukseja orientaation ja sen jälkeisten viikkojen aikana tiedotetaan. Näin
kaikki saavat tiedon samoista asioista ja samanaikaisesti. Tasapuolisuutta edistetään myös
takaamalla, että kaikilla tuutoreilla on yhtäläiset valmiudet esimerkiksi yhteisleikkien
järjestämiseen.
Orientoivan viikon ohjelmasta tiedotetaan hyvissä ajoin MYY ry:n Facebookin ja nettisivujen
kautta. Uusiin opiskelijoihin ollaan yhteydessä sähköpostitse niin pian kuin mahdollista. Viestin
yhteydessä fukseille toimitetaan sähköinen järjestölehti, jonka avulla he pääsevät perehtymään
MYY ry:n toimintaan ja etukäteen. Mukaan liitetään myös orientoivan viikon ohjelma, sekä tieto
pre-orientoivasta päivästä Suomenlinnassa. MYY ry ja sen hallitus tehdään näkyväksi ja fukseille
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tutuksi orientoivasta viikosta alkaen. MYY ry tuodaan esille helposti lähestyttävänä järjestönä ja
kannustetaan lähtemään mukaan sen toimintaan.
Vuoden 2019 fuksitoimikunta suunnittelee ja järjestää kevään 2019 aikana tapahtuman, jonka
tavoitteena on yhdistää eri vuosikurssien opiskelijoita. Tapahtuman järjestämistä helpotetaan
fuksitoimikunnalle välitettävällä testamentilla vuoden 2018 fuksitoimikunnalta. Tapahtuman ei
kuitenkaan edellytetä vastaavan vuoden 2018 tapahtumaa. Vaalikokouksessa valitaan uusi
fuksitoimikunta vuodelle 2020.
Työelämävastaava koordinoi vuoden 2019 haalarien hankkimisen. Haalarien hankintaa pyritään
tehostamaan, jotta fuksit kokisivat pääsevänsä entistä nopeammin osaksi opiskelijaelämää ja
MYY ry:tä. Keväällä haalareiden hankintaa edistetään hankkimalla mahdollisimman monta
sponsoria ja varmistamalla sovitushaalareiden saapuminen heti alkusyksystä. Tarvittaessa fuksit
osallistuvat myös itse sponsorien hankkimiseen syksyllä. Syksyllä haalarit jaetaan fukseille
Haalarikastajaiset-tapahtumassa.

5.2.

Alumnitoiminta

Alumnitoimintaa MYY ry:ssä ylläpitää alumnitoimikunta. Alumnitoimikunta on kaikille avoin ja
sen kautta on mahdollisuus tutustua MYY ry:n alumneihin ja olla mukana järjestämässä
alumnitapahtumaa. Vuonna 2019 järjestetään vähintään yksi rento alumnitapahtuma, jossa
myös nykyiset opiskelijat pääsevät tutustumaan rennossa ilmapiirissä alumneihin. Yhteyttä
alumneihin pidetään Facebookin Myy-alumnit ryhmän avulla ja MYY ry:n LinkedIn-ryhmän
kautta.

6.

Varainhankinta ja talous

MYY ry:n taloudenhoitaja on yhdessä puheenjohtajan kanssa vastuussa siitä, että hallitus
perehtyy taloudenhoitoon ja ottaa sen huomioon toteuttaessaan toimintaansa. Tulevista
kuluista tehdään hallituksen kokouksissa selkeitä päätöksiä, jotka perustuvat taloudenhoitajan
ja puheenjohtajan yhdessä hallituksen kanssa tekemään talousarvioon.
Vuoden 2019 talousarvio on laadittu vertaillen edelliseen vuoteen. Tänä vuonna pyritään
luomaan MYY ry:lle taloudellisesti suurempi joustovara, joka turvaa kasvavan ainejärjestömme
toimintaa. Sitä varten keskitytään erityisesti tapahtumien budjettien tarkkaan suunnitteluun
sekä niiden seurantaan ja noudattamiseen.
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MYY ry:n tärkeimpiä tulonlähteitä ovat HYYn toiminta-avustus sekä uusilta jäseniltä kerättävä
liittymismaksut. Lisäksi ainejärjestö saa tuloja haalarimerkki- ja julkaisumyynnistä, mainosten
myymisestä haalareihin ja järjestölehteen, tapahtumien osallistumismaksuista, Loimun tuesta,
Agronomiliiton toiminta-avustuksesta ja muusta varainhankinnasta. Vuoden 2018 tapaan yksi
tärkeistä varainhankintatavoista on osallistua talkootöihin festivaaleille, mutta vuonna 2019
tavoitteena on saada enemmän jäseniä osallistumaan varainhankintaan, jotta saataisiin
kerättyä vähintään 2630 euroa. Varainhankinnan avulla tuetaan etenkin syksyn ekskursion
toteuttamista.
Vuoden 2019 talousarviossa on varattu 900 euroa MYY ry: logon varustamien kangaskassien
hankintaan. Kangaskassien myynnistä sovitaan niiden valmistuessa ja sillä pyritään tekemään
vähintään tasoitus kuluihin nähden.
Syksyn 2019 fuksien haalareihin myydään mainoksia tänä vuonna poikkeuksellisesti jo keväällä
2019, jolloin haalareiden hankkiminen on syksyllä helpompaa ja nopeampaa uusille fukseille.
Kuitenkin myös heitä ohjeistetaan syksyllä mainosten myynnistä, jolloin he voivat itse vielä
vaikuttaa niiden lopulliseen hintaan sekä mahdollisesti MYY ry:n tuloihin.
Talousarvion lopullinen toteutuminen riippuu HYYn toiminta-avustuksesta sekä
varainhankinnan onnistumisesta, mutta myös historiikin mahdollisesta valmistumisesta loppu
syksyllä 2019. MYY ry on saanut HYYltä 250 euroa projektitukea ja Loimulta 150 euroa tukea
historiikin tekemiseen. Historiikkitilauksia ja –painotuskustannuksia varten MYY ry:llä on
erillinen Holvi-tili ja projektissa noudatetaan historiikkitiimin tekemää talousarviota.

7.

Viestintä

MYY ry:n pääasialliset viestintäkanavat ovat jäsenten sähköpostilista, järjestön nettisivut,
Instagram, sekä julkinen facebook-sivu että jäsenten oma facebook-ryhmä. Viestintäkanavista
vastaa viestintävastaava yhdessä muun hallituksen kanssa. Tärkeää järjestön viestinnässä on
sen tavoitettavuus, eli tieto tapahtumista ja ajankohtaisista asioista välittyy tasapuolisesti
kaikille ainejärjestön jäsenille. Vuoden 2019 aikana viestintää pyritään kehittämään
monipuolisemmaksi ja entistäkin tavoitettavammaksi. Koska viestintä on tärkeässä roolissa
myös uusien jäsenten ja toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden tavoittamisessa,
ainejärjestön viestinnässä on syytä ottaa aikaisempaa voimakkaammin huomioon tapahtumien
ja toiminnan avoimuus. Vuoden 2019 tavoitteiden toteutumista tukee viestintäsuunnitelman
laatiminen, jonka laatii viestintävastaava yhdessä hallituksen kanssa.
Tiedottaminen toteutetaan pääosin myy-ry-sähköpostilistan kautta sekä MYY ry:n
jäsenryhmässä Facebookissa suomeksi sekä englanniksi. Tapahtumista tiedotetaan hyvissä ajoin
ja ne merkataan MYY ry:n nettisivujen tapahtumakalenteriin, heti kun ne on päätetty järjestää.
8

Kuukausittain julkaistaan kuukausitiedote Facebookissa ja Instagramissa. Facebook-ryhmässä
jaetaan myös ajankohtaisia ympäristöuutisia ja hankkeita. Tällä tavoin osoitamme
valveutuneisuutta ja ylläpidämme opiskelijoidemme tietoa alamme ajankohtaisista asioista.
Instagram-tilistä (@myy.ry) vastaa viestintävastaava. Tilillä julkaistaan kuvia tapahtumista,
kerhojen tapaamisista ja muista tempauksista. Vuoden 2019 aikana tiliä pyritään aktivoimaan,
jotta MYY ry:n toiminnasta kiinnostuneet pääsevät seuraamaan järjestön toimintaa ja
meininkiä.
MYY ry:n nettisivut löytyvät osoitteesta http://blogs.helsinki.fi/myy-ry/. Sivuja tullaan vuoden
2019 aikana kehittämään selkeämmäksi ja loogisemmaksi sekä päivittämään sivujen tiedot ajan
tasalle. Sivut tullaan myös kääntämään englanniksi, jotta myös kansainväliset opiskelijat voivat
niitä halutessaan käyttää. Tarkastetut pöytäkirjat julkaistaan nettisivuilla tarkastusten jälkeen,
mistä jäsenet voivat halutessaan ne lukea. MYY ry:n hallitukseen voi ottaa yhteyttä myy-hallitussähköpostilistan, Facebookin MYY ry-sivun, henkilökohtaisten sähköpostien ja MYY ry:n
nettisivujen kautta.

8.

Julkaisutoiminta

MYY ry:n virallinen ainejärjestölehti Leväperäinen julkaistaan neljä kertaa vuodessa.
Leväperäistä tehdään yhdessä. Toimituksen ulkopuolelta kysytään aktiivisesti juttuja ja niitä
myös vastaanotetaan innolla. Leväperäinen pyrkii keräämään lukijakunnaltaan aktiivisesti
palautetta. Jotta Leväperäinen “otetaan vastaan mahdollisimman isosti”, julkaistaan se niin
sähköisenä kuin paperisena. Leväperäinen 3/19 ottaa avosylin vastaan vuoden 2019 fuksit
saapumalla heidän postiluukkuihinsa ennen orientoivaa viikkoa.
Leväperäisen kenties tärkein tehtävä on toimia myyläishengen välittäjänä yli ajan ja avaruuden.
Olit sitten Viikissä työskentelevä valmistunut myyläinen tai ulkomailla vaihdossa opiskeleva, on
Leväperäisen oltava luettavissa muodossa tai toisessa. Erityisesti MYY ry:n toiminnasta kertoviin
juttuihin esim. kotiviinikilpailu, ekskut ym. panostetaan. Lehden jutut ovat niin kevyitä kuin
raskaampiakin. Vuonna 2019 Leväperäinen ottaa tavoitteekseen maailmantuskan puimisen.
Juttujen aiheet pyritään tasapainottamaan mielenkiintoiseksi elämykseksi. Päätoimittaja pitää
huolen, ettei kukaan kuormitu liikaa lehden teosta. Taakka sen tekemisestä jakautuu tasaisesti.
Historiikin valmistumisesta on pidetty alkuvuodesta tapaaminen ja sovittu hankkeen
etenemisestä. Kevään 2019 aikana historiikkia varten skannataan kuvia ja kirjoitetaan aineistoa.
Vuoden 2019 hallitus sitoutuu edistämään historiikin valmistumista parhaansa mukaan.
Puheenjohtajisto huolehtii yhteydenpidosta historiikin tekijätiimiin. Historiikin Holvi-tiliä
hallinnoi MYY ry:n taloudenhoitaja.
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9.

Edunvalvonta ja opintoasiat

Vuonna 2019 MYY ry:n jäseniä on opiskelijaedustajina ympäristötieteiden kandiohjelman sekä
ECGS-maisteriohjelman johtoryhmissä, maatalous- ja metsätieteellisen ja bio- ja
ympäristötieteellisen tiedekuntaneuvostoissa sekä yliopistokollegiossa. MYY ry:n jäseniä on
kattojärjestö Biosfäärin tiimissä mukana ja MMYL ry:ssä vastuuhallopedina. MYY ry:n jäseniä on
myös Helsingin yliopiston hallituksessa.
Opintoasioihin liittyvästä edunvalvonnasta vastaa hallituksen opintovastaava. Opintovastaava
tekee yhteistyötä hallinnon opiskelijaedustajien, Biosfäärin opintotoimikunnan sekä MMYL:n
opintovastaavien kanssa. Opintovastaava seuraa MYY ry:n jäseniä koskevia opintoasioita ja
tiedottaa niistä hallitukselle sekä jäsenistölle. Viestiminen tapahtuu Facebookin
Ympäristötieteiden opintoasiat -ryhmän sekä MYY ry:n sähköpostilistan kautta. Opintovastaava
laatii ja lähettää jäsenistölle opintotiedotteen, jossa kerrotaan ajankohtaisista opintoja
koskevista aiheista. Tarvittaessa MYY ry ottaa kantaa yksin tai muiden järjestöjen kanssa
opiskelijoiden edun puolesta.
Kaksi kertaa vuodessa opintovastaava järjestää kaikille avoimen, matalan kynnyksen
tapahtuman, jossa keskustellaan ympäristötieteitä koskevista opintoasioista. Ensimmäinen
järjestään maaliskuussa, jolloin opiskelijat pääsevät vaikuttamaan vuosien 2020-2023
opintosuunnitelman valmisteluun. Toinen opintoaiheinen tapahtuma järjestetään syksyllä.
Opintovastaava päivittää yhdessä puheenjohtajan ja muun hallituksen kanssa
ympäristötieteiden täydennysopinto-oppaan eli Toopen, joka jaetaan ympäristötieteiden
kandiohjelman uusille opiskelijoille. MYY ry:n nettisivujen ainekuvaukset päivitetään uusien
koulutusohjelmien mukaiseksi.

10. Tapahtumat
Hallituksen toimintavastaavat ovat vastuussa järjestön tapahtumien toteuttamisesta ja
koordinoivat käytännön järjestelyistä pöhinävastaavan ja tapahtumatiimin kanssa.
Tapahtumatiimin kanssa yhteistyössä toimii ruokatarjoilusta huolehtiva keittiötiimi ja siitä
vastuussa oleva Masterchef sekä juomatarjoilusta vastuussa oleva virvokevelho. Tapahtuma- ja
keittiötiimi kokoontuvat säännöllisesti suunnittelemaan MYY ry:n tulevia tapahtumia.
Tapahtumatiimiin kokoukset ovat avoimia kaikille ja mukaan voi liittyä milloin vain. Kokouksista
tiedotetaan MYY ry:n Facebook-ryhmässä ja sähköpostilistalla.
MYY ry:n tavoite vuodelle 2019 on ainejärjestöyhteistyön lisääminen, tapahtumien avoimuuden
kehittäminen sekä kansainvälisten opiskelijoiden tavoittaminen. Myös yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen liittyviä tapahtumia ja yhteislähtöjä pyritään lisäämään. Ainejärjestöjen välinen
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yhteistyö näkyy muun muassa laskiaisena Biosfäärin kanssa. Lisäksi vappuviikolla tehdään
yhteistyötä sekä Biosfäärin että Helix ry:n kanssa. MYY ry:n järjestämiä tapahtumia pyritään aina
kehittämään järjestön viestintäkanavissa jaettavien tapahtumapalautteiden perusteella.
Palautteet käsitellään aina tapahtumaa jälkeen seuraavassa hallituksen kokouksessa.
MYY ry:n järjestämiä perinteisiä tapahtumia ovat Kotiviinikilpailu vappuna, Eläinnimi-ilta
orientoivalla viikolla, Fuksiaiset, Fuksisitsit, pikkujouluviikonloppu marraskuussa ja kuraattorin
joululaulutuokio. Alinassa järjestetään keväällä kaverisitsit ja toinen tapahtuma yhteistyössä
jonkun muun järjestön kanssa. Alkusyksyn fuksisitsien lisäksi järjestetään synttärisitsit
marraskuussa. Lisäksi syksyllä järjestetään fukseille suunnattu haalaritapahtuma.
MYY ry:n perinteiset Mascot-tiistait eli illanvietot Cafe Mascotissa Neljännellä linjalla pyritään
elvyttämään vuonna 2019. Lähtökohtaisesti Mascot-tiistait pyritään järjestämään joka kuun
viimeinen tiistai. Lisäksi kaikenlaista muun jäsenistön ehdottamaa tai itse järjestämää toimintaa,
kuten illanistujaisia, saunailtoja ja kaikenlaista muuta toimintaa järjestetään.

11. Kotimaan ekskursio
MYY ry:n vuoden 2019 ekskursio suuntautuu Lappiin. Vaikka kyseessä onkin kotimaan ekskursio,
vierailemme myös Ruotsin ja Norjan puolella. Lähdemme noin viikon pituiselle matkalle bussilla,
johon osallistuu noin 42 opiskelijaa. Ekskursion ohjelmaan sisältyy vierailu ympäristöalan
yritykseen, luonnonnähtävyyksien ihastelua sekä kevyempää ohjelmaa. Tämän vuoden
ekskursiolla halutaan panostaa yhteiseen ohjelmaan ja myyläisten rentoon yhdessäoloon ja
ryhmäytymiseen. Matkustuspaikoista varataan tietty määrä paikkoja fukseille ja
ensikertalaisille, jotta mahdollisimman moni pääsisi mukaan ja tutustumaan myös vanhempiin
opiskelijoihin. Ekskursio rahoitetaan pääasiassa osallistumismaksuilla, minkä takia ekskursion
hinta pyritään pitämään kohtuullisena esimerkiksi edullisilla majoitusvaihtoehdoilla ja
ulkomaan ekskursiota lyhyemmällä kestolla. Osa ekskusta rahoitetaan Flow-talkootyöllä. Lisäksi
selvitetään muita varainkeruumahdollisuuksia ekskursion rahoittamiseen.
Ekskursion suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat kaksi ekskuvastaavaa ja kymmenhenkinen
ekskutiimi. Ekskursiosta tiedotetaan hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisen alkua somessa ja
sähköpostilla, minkä lisäksi eksursiota mainostetaan Leväperäisessä. Matkalla otetaan
ympäristö huomioon vegaanisella ruualla, lentämisen sijaan matkustamalla bussilla,
kierrätykseen panostamalla sekä reitin järkevällä suunnittelulla. Lisäksi ekskursiolle valitaan
kierrätysvastaava, yhdenvertaisuusvastaava ja ekskutuutori. Hallituksen varapuheenjohtajan
tehtävänä on huolehtia ekskuvastaavien jaksamisesta sekä tukemisesta. Ekskuvastaavat ovat
saaneet perehdytyksen ja testamentin tehtävässään toimimiseen.
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12. Kerhot
MYY ry:ssä toimivat kasvisruokakerho KaRu, Liikuntakerho Like, Kulttuurikerho Kurja ja sen
alakerho Erja, Taidekerho, luontokerho, kalakerho Vimmat, sekä MYY ry:n oma huispausjoukkue
MYYRyhmyt.
Helmikuussa MYY Ry järjestää tapahtuman, jossa suunnitellaan kerhojen toimintavuotta,
esitellään vastaaville kerhojen aiempaa toimintaa ja kerätään toiveita muilta ainejärjestön
jäseniltä kerhotoiminnan suhteen. Tapahtuma on kaikille avoin. Tapahtumassa tuetaan aktiivien
käytännön osaamista muun muassa budjetin käytön osalta ja tarjotaan mahdollisuus esittää
mielipiteitä toimintavuodelle suunnitelluista kerhokohtaisista budjeteista.
Kasvisruokakerho kokoontuu vuoden aikana neljästä kuuteen kertaan. Tapaamiset rakennetaan
eri ruokakulttuurien ympärille, kuitenkin niin, että suunnitelmista voidaan osallistujien
toiveiden mukaan myös joustaa. Kasvisruokakerho tekee mahdollisuuksien mukaan myös
yhteistyötä luontokerhon kanssa, esimerkiksi marjanpoimintaretken muodossa. Luontokerho,
joka järjestää retkiä luonnon helmaan, ei lähtökohtaisesti tarvitse toimintaansa rahaa, mutta
myös sille on budjetoitu yhteisiä varoja, jotta vuoden aikana esille tulevat ideat eivät
rahoituksen puutteen takia jäisi toteutumatta. Luontokerhon toimintaa tukevat kuraattorin
pitkin vuotta järjestämät linturetket.
Liikuntakerho tarjoaa jäsenille paitsi erilaisia etukäteisilmoittautumisen vaativia
liikuntateemaisia ekskursioita, suunnitteilla on esim. Eksku trampoliinipuistoon, mutta myös
helposti lähestyttäviä liikunta-aktiviteetteja, kuten luistelua. Vuoden aikana on suunniteltu
järjestettävän muun muassa avantouintia, pyöräilyä, tanssia, sekä erilaisia pallopelejä.
Liikuntakerho toimii aktiivisesti, tapahtumia tulee olemaan noin kerran kahdessa viikossa. Kerho
pyrkii jatkamaan toimintaansa myös kesäaikana.
MYYRyhmyt aloittaa harjoittelun keväällä, kun sää ulkoharjoitteluun on sopiva. Harjoitukset
ovat aina kaikille avoimia, eikä osallistumisen edellytyksenä ole MYY Ry:n jäsenyys. Talviaikana
järjestetään mahdollisuuksien mukaan harjoituksia huispausta tukevien liikuntalajien
muodossa. MYYRyhmyt pitää yhteyttä muihin lajin harrastajiin ja pyrkii järjestämään myös
yhteisiä harjoituksia heidän kanssaan. MYYRyhmyt osallistuu lisäksi huispausturnaukseen,
mikäli sellainen järjestetään kohtuullisella etäisyydellä Viikistä.
Vimmat järjestävät vuoden aikana yhteisiä kalastusteemaisia aktiviteetteja. Vuoden alussa
Vimmat lähtevät pilkkimään ja kevään edetessä aletaan suunnitella aiempinakin vuosina
toteutettua silakkaekskua. Myös kalateemaisten sitsien järjestäminen kiinnostaa Vimmoja
edellisvuoden roskakalasitsien menestyksen myötä.
Kurja ja Erja järjestävät tapaamisia jäsenistön toiveiden pohjalta. Kurja suuntaa teatteriin ja
tekee ekskursion Kiasmaan. Kurjan toiminta edellyttää usein pääsylippujen ostoa, mikä on
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huomioitu kerhon budjetissa. Taidekerho järjestää yhteisiä piirustus- ja askarteluhetkiä.
Tadekerho on suunnitellut yhteistyötä myös muiden järjestöjen kanssa.
Hallituksen jäsenvastaava huolehtii yhteydenpidosta kerhovastaaviin. Tapahtumien ajankohdat
sovitaan yhdessä ja jäsenvastaava huolehtii siitä, ettei päällekkäisyyksiä tule. Jäsenvastaava
motivoi vastaavia läpi toimintavuoden. Syksyllä järjestetään lisäksi tapahtuma, jossa
kerhotoimintaa esitellään uusille MYY ry:n jäsenille ja kannustetaan lähtemään mukaan
toimintaan. Toimintavuoden aikana kerhotoimintaa tehdään avoimemmaksi ja edistetään myös
muiden ainejärjestöjen jäsenten osallistumista niihin. Kerhoja kannustetaan myös tekemään
yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.

13. Tilat
MYY ry:n kerhohuone sijaitsee Viikin kampuksella Biokeskus 3:n tiloissa, joka jaetaan Symbioosi
ry:n ja Svenska naturvetarklubben SvNK r.f.:n kanssa. Kerhotila on ahkerassa käytössä luentojen
välillä ja tilaa käytetään myös viereisen yökäyttöön kuuluvan ATK-tilan taukotilana. MYY ry:n
vaalikokouksessa nimetyt kertsivastaavat huolehtivat yhdessä hallituksen kanssa MYY ry:n
kerhohuoneella säilytettävien tavaroiden järjestyksestä ja kalusteiden kunnosta sekä
osallistuvat kerhohuoneen siivoukseen Symbioosi ry:n ja SvNK rf:n kertsivastaavien kanssa. BIO3
kerhohuoneella noudatetaan Symbioosi ry:n laatimia turvallisen tilan periaatteita. MYY ry:n
jäsenten käytettävissä on myös MMYL ry:n kerhohuone Viikin B-talossa.
MYY ry jakaa 18 muun järjestön kanssa Mechelininkatu 3 D osoitteessa sijaitsevan Hedda Gabler
–tilan eli Pupun. Tila kuuluu HYY:n piiriin ja tilaa käyttäessä noudatetaan HYY:n järjestyssääntöjä
sekä tilan omia käyttösääntöjä. MYY ry:tä edustaa Pupuprikaatin esikunnassa puheenjohtaja.
Tila on aivan uusi, minkä takia siitä myös halutaan pitää erityisen hyvää huolta.

14. Kansainvälisyys
Vuodeksi 2019 MYY ry:lle on valittu kansainvälisyysvastaavat, jotka pyrkivät kehittämään MYY
ry:n toimintaa kansainvälisyyteen kannustavaan suuntaan yhdessä hallituksen kanssa.
Kansainvälisyysvastaavat
tekevät
yhteistyötä
myös
muiden
järjestöjen
kansainvälisyysvastaavien kanssa, kuten Biosfäärin ja MMYL:n. Mahdollisuuksien mukaan
järjestetään vaihtoinfo ympäristötieteilijöiden vaihtokohteista ja –kokemuksista.
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Kansainväliset opiskelijat huomioidaan tiedottamalla toiminnasta myös englanniksi. Vuoden
2019 aikana MYY ry:n nettisivut pyritään kääntämään englanniksi. MYY ry osallistuu
kansainvälisille opiskelijoille suunnattuihin tapahtumiin kuten Welcome Fair ja Suomi Night.

15. Ympäristö
Ympäristötieteiden ainejärjestönä MYY ry korostaa toiminnassaan aina ympäristön
hyvinvointia. MYY ry on sitoutunut noudattamaan ympäristöstrategiaansa kaikessa
toiminnassaan. Ympäristöstrategian mukaan MYY ry: tavoite on aiheuttaa ympäristölle
mahdollisimman vähän haittaa sekä toimia ympäristön tilan parantamiseksi niin näyttämällä
järjestönä esimerkkiä muille, tiedottaa ympäristöstä koskevista asioista sekä tekemällä myös
konkreettisia tekoja ympäristön puolesta. Vaalikokouksessa valitut ympäristövastaavat valvovat
ympäristöarvojen toteutumista ja pyrkivät pitämään yllä keskustelua ajankohtaisista
ympäristöasioista esimerkiksi jakamalla jäsenille ympäristöaiheisiin liittyviä raportteja ja uutisia.
Omien tapahtumien järjestämisessä huomioidaan aina ympäristöystävällisyys panostamalla
kierrätettyjen tavaroiden hyödyntämiseen, roskien lajitteluun ja keräämiseen sekä vegaaniseen
ruokaan. MYY ry ei esimerkiksi käytä kertakäyttöastioita ollenkaan. Vuoden aikana pyritään
myös järjestämään jokin ympäristötapahtuma, kuten plogging-kilpailu. Lisäksi keväällä
osallistutaan Ilmastoveivi –haasteeseen toteuttamalla ympäristöteko.
MYY ry:n tapahtumissa tarjotaan aina vegaanista ruokaa. Poikkeuksen tähän toimintaan tekee
kalakerho Vimman järjestämät tapahtumat. Vuonna 2019 päivitetään MYY ry:n
ympäristöstrategia vastaamaan MYY ry:n toimintaa ja suunnitellaan Ympäristöystävällisten
tapahtumien oppaan kirjoittamista ja julkaisemista.

16. Yhdenvertaisuus
MYY ry:lle yhdenvertaisuusasiat ovat erittäin tärkeitä. Järjestön yhdenvertaisuusstrategian
noudattamista valvovat yhdenvertaisuusvastaavat. 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. Kaikissa tapahtumissa noudatetaan
turvallisen tilan periaatteita. 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
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yhteydessä, eritellen minkälaisesta esteettömyydestä on kyse, kuten onko hissiä ja kuinka
mones kerros. Tiedottamisessa pyritään yhä paremmin ottamaan kaikki huomioon lisäämällä
englanninkielistä tiedotusta.
Seksuaalinen, fyysinen ja sanallinen häirintä on MYY ry:n tapahtumissa ehdottomasti kielletty
ja johtaa ahdistelevan henkilön paikalta poistamiseen. Häirintää, syrjintää tai muuten
epäasiallista käytöstä kohdatessa tulee olla yhteydessä yhdenvertaisuusvastaaviin. MYY ry:n
nettisivuille tullaan lisäämään ongelmatietolomake, jonka kautta pystyy tuoda anonyymisti ja
luottamuksellisesti esille häirintä- tai muita ongelmatilanteita sekä ottaa yhteyttä
yhdenvertaisuusvastaaviin. Yhdenvertaisuusvastaavat käsittelevät yhteydenotot ja tuovat
asioita tarvittaessa hallituksen tietoon kunnioittaen asianomaisten yksityisyyttä, jos niihin
pystytään vaikuttamaan järjestötasolla. Vakavat tapaukset ohjataan eteenpäin HYYn
häirintäyhdyshenkilöille. Lisäksi jokaiselle tapahtumalle nimetään turvallisuusvastaava, johon
tapahtuman aikana voi ongelmatilanteessa olla välittömästi yhteydessä.
Tapahtumat ovat avoimia kaikille. Alkoholinkäyttöä sisältävissä 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. Lisäksi MYY ry järjestää monipuolisesti myös alkoholittomia tapahtumia,
kuten luontoretkiä. Vuoden 2019 aikana tullaan myös päivittämään MYY ry:n
yhdenvertaisuustrategiaa.
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17. Vuosikello
Tammikuu
Hallituksen ensimmäinen kokous
Hallituksen suunnitteluilta
Yritysvierailu

Elokuu
Varainhankintaa talkoilla
Pre-orientoiva
Eläinnimi-ilta
MMYL Fuksibileiden etkot

Helmikuu
Kaverisitsit
Toiminnan lähtölaukaus
Vuosikokous

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

Maaliskuu
Alina-tapahtuma 12.3.
Alina-varauskierros
Opintotapahtuma
Suomi-Night
IK-MYY-Vasara-sitsit

Lokakuu
BD-pelit
Suomi-eksku
Järjestörekryilta
Työelämätapahtuma
Opintotapahtuma

Huhtikuu
Yritysvierailu
Viikki-GP
Fuksimökki
Biosfäärin vappuviikko
Viinikisa
Jammailuilta

Marraskuu
Ekskukuvailta
Haalarikastajaiset
Synttärisitsit
Pikkujouluviikonloppu
Vaalikokous

Toukokuu
Sillispiknik
Toimintasuunnitelman seuranta
Talousarvion seuranta
Hallituksen virkistäytyminen

Joulukuu
Kaudenpäätösvirkistäytyminen
Kuraattorin joululaulutuokio
Toimintakertomuksen valmistaminen

KESÄ
Kesätapahtuma
Valmistautumista orientoivaan viikkoon
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