Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry
Hallituksen kokous 5/2019
Aika: Keskiviikko 13.3.2019 klo 8.30
Paikka: Unicafe Viikuna, Agnes Sjöbergin katu 2, 00790 Helsinki
Paikalla:

Sonja Naalisvaara
Saku Suhonen
Kasper Mickos
Kaisa Oikarinen
Reetta Rossi
Senni Heimala
Milla Elsilä
Ellen Haaslahti
Tuuli Ramos poistui 9:16
Kati Kauppi poistui 9:16

ESITYSLISTA
1. KOKOUKSEN AVAUS
Avataan kokous ajassa 8:38.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Sonja Naalisvaara ehdottaa, että lisätään esityslistaan kohta 8 tiedotusasiat. Saku
Suhonen ehdottaa, että lisätään esityslistaan kohta 4 edellisen kokouksen
pöytäkirjan hyväksyminen. Hyväksytään esityslista näillä muutoksilla.
4. PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksytään hallituksen kokouksen 4/19 pöytäkirja.
5. ILMOITUSASIAT
Hallitus on ollut hyvin edustettuna Virityspäivillä. Paikalla oli 7 Myyläistä.
Naalisvaara on ollut Aktiaan yhteydessä. Aktiasta ollaan oltu myös maksukortin
saaviin yhteydessä. Tahlo on tehty. Bunny staff kokoontuu 13.3. kello 15. Biosfäärin
puheenjohtajat kokoustavat 13.3. kello 11. Agronomiliittolle on lähetetty hyväksytyt
toimintasuunnitelma ja talousarvio.
6. SAAPUNUT POSTI
Viikki GP:stä tullut postia, pyytäneet ilmoittamaan ainejärjestömme rastin.
7. TALOUS

7.1. Fuksimökki
Käsitellään kohdassa 14.
7.2. Kangaskassit
Valmistajaksi valittu Mediawear custom apparel. Oikarinen otti esille, että
tuotteet olisi hyvä saada ennen vappua. Naalisvaara kertoi, että painatus
yhdellä värillä (musta) ja valmistus kierrätyspuuvillaa (luonnonvalkoinen). Jos
otetaan 50 kassia maksavat kassit 8,66 euroa kappale. Jos otetaan 100 kassia,
maksavat ne 8,2 euroa kappale. Kasseja voitaisiin varastoida esim. Pupun
kaapeissa. Naalisvaara ehdottaa, että pyydetään kasseista esimerkiksi 13
euroa, ja lahjoitetaan siitä 3 euroa luonnonsuojeluun. Päätetään kohde
myöhemmin. Naalisvaara ehdottaa, että painetaan kassit MYY ry:n logolla
ilman tekstiä, mutta lisäyksellä “MYY ry”. Päätetään tilata kangaskasseja 100
kpl.
7.3. Muut talousasiat
Tilillä on rahaa 1852,48 euroa. Speksilippumaksuja puuttuu vielä kahdelta
henkilöltä. Kurjan ekskun laskua ei vielä maksettu. Hyväksyttäviä maksuja
Hesarin approjen ryhmälipputilaus ja iltabrunssi, hyväksytään maksettaviksi.
Haaslahdella ei vielä käyttöoikeutta Holvi-tiliin. Tarvitsee pöytäkirjanotteen,
jotta saa käyttöoikeudet. Haaslahti on ottanut kitupiikin haltuun.
Jenny Lindh kyseli, saisiko liikuntakerho LiKe lisää budjettia, sillä tarvitsisi
välinehankintoja. Alustavasti MYY ry:llä ei ole liikuntakerholle muuta
budjettia käytettäväksi hankintoihin, joten kyseiset hankinnat tulee tehdä
LiKe:n nykyisestä budjetista.
Keittiötiimi toivonut, että MYY ry:lle ostettaisiin oma sauvasekoitin.
Arttu Kaivosoja oli kysellyt, että olisiko mahdollista saada natusia Breaking
Bad maratonin finaalijaksoon. Selvitetään, paljonko maratonilla on yleensä
ollut myyläisiä mukana. Mikäli useampia, kysytään Jenni Jääskeläiseltä ja
Lindhiltä voidaanko ottaa Kurjan ja Erjan budjetista.
Aloitetaan kokoustauko ajassa 9:47.
Jatketaan kokousta ajassa 9:52.
8. TIEDOTUSASIAT
Oikarinen kertoi, että kuukausitiedote tehty. Kotiviinikisasta tulossa tapahtuma.
Hallituksen sähköpostilistalla on paljon asioita, jotka tulisi laittaa eteenpäin.
Oikarisella ollut sähköpostilistojen kirjautumisen kanssa ongelmia, mutta pyrkii
selvittämään sen piakkoin.

Levis kokoustaa (27.3.). Naalisvara sanoi, että hallitukselta olisi kiva saada tekstiä
taas Levikseen.
9. UUDET JÄSENET
Hyväksytään yksi uusi jäsen MYY ry:hyn (liite 2).
10. OPINTOASIAT
Rossi kertoi opintoasioista. Aiotaan suunnitella ympäristöahdistusopintoja,
esimerkiksi kuinka käsitellä ympäristöahdistusta. 28.3. tulossa opintotapahtuma,
b-grundilla. Ei suunniteltu vielä tarkemmin. 12.3. ollut y-kandin johtoryhmän
tapaaminen. Biosfäärin opintotoimikunta kokoontunut, paikalla ei ollut MYY:n
hallituslaisia.
11. TYÖELÄMÄASIAT
Heimala kertoi, että 12.3. oli HYY:n ja alumnitoimiyhdistyksen järjestämä
työelämäilta. Myös Sara Simola osallistunut. Oli puhetta HYY:n alaisten
ainejärjestöjen työelämävastaavien yhteisestä alustasta, jossa voitaisiin pitää
yhteyttä.
Ympäristökeskuksen työelämävierailua varten tulossa tiedote ja ilmolomake.
Haalarien kilpailutus alkaa olla ajankohtaista, haalarien sovituskappaleet tilattava
keväällä. Viime vuoden sponsseja tavoiteltu, ei vielä saatu vastauksia.
12. JÄSENASIAT
12.1. Fuksi- ja tuutoriasiat
Elsilä kertoi, että ei vieläkään tietoa tuutoreista.
12.2. Muut jäsenasiat
Vimmat olleet pilkkimässä. Osallistujia 4. Kaikki muut kerhot paitsi luonto- ja
taidekerho kokoontuneet tänä vuonna.
13. MENNEET TAPAHTUMAT
4.3. Dance for climate -harjoituksiin osallistui kaksi myyläistä.
5.3. Biosfäärin laskuhumalaetkoille osallistui noin 65 henkilöä.
10.3. Huispaustreeneihin osallistui 6 henkilöä.
12.3. Iltabrunssi. Ruoka oli hyvää ja osallistujia oli 34.
14. TULEVAT TAPAHTUMAT

14.1. IK-MYY-Vasara-sitsit
Ei vielä tarkempaa tietoa.
14.2. Opiskelijoiden ilmastolakko
Järjestetään 5.4. Ellen Haaslahti ollut mukana suunnittelemassa. On linjattu
asioita, ja käyty läpi sääntöjä. Lakko alkaa aamulla ja tämän aikana voi
esimerkiksi käydä äänestämässä. Kello 11 tiedekulmalla puhujia. Naalisvaara
mietti, tulisiko äänestyseksku järjestää iltapäivällä, jotta osallistujia tulisi
enemmän.
14.3. Fuksimökki
Tuuli Ramos kertoi, että ilmoittautuneita on 43. Jos aamupala tehtäisiin itse,
lopullinen hinta per henkilö on 32,27e. Mietitään voidaanko valmistaa
aamupala itse. Budjetti olisi noin 30 euroa. Muut kustannukset seuraavasti:
425,25 euroa majoitus. Päivällinen 261 euroa. Sauna 66 euroa. Bussit 650
euroa.
14.4. Silakkasitsit
Milla Elsilä kertoi, että 16-17.5. Vimmat kerho haluaa järjestää
silakanongintaekskun ja silakkasitsit. Todetaan, että seuraavaan halkoon olisi
hyvä saada tarkempaa tietoa tapahtumien budjetista. Järjestetään
silakkasitsit 17.5.
14.5. Flow-talkoot
Kasper Mickos aikoo laittaa infoa 13.3. ja tehdä ilmolomakkeen myöhemmin.
Vuoroja festareiden aikana aamu-, ilta- ja yövuoro. Festareiden purkuun on
seuraava maanantai ja seuraava perjantai.
14.6. Muut tulevat tapahtumat
Helsinginkadun approt. Mickos aikoo tiedottaa ryhmälipuista ja tehdä
ilmolomakkeen. Lipun hinta on 13,5 euroa. Ilmo aukeaa perjantaina.
Synttärisitsit. Synttäriviikonloppu osuu samalle ajankohdalle Helix ry:n
vujujen kanssa. Mietitään, pitäisikö järjestää jotain muuta, sillä tapahtumaa ei
voida järjestää varsinaisena syntymäpäivänä ja historiikki ei ehkä valmistu
ajoissa. Elsilä kommentoi, että voitaisiin järjestää historiikkisitsit, jos ja kun
historiikki mahdollisesti valmistuu. Kaisa Oikarinen ehdotti, että voitaisiin
myös järjestää jotkut erikoisemmat sitsit yhteistyössä. Hän myös kommentoi,
että sillä ei ole niin merkitystä, ovatko synttärisitsit varsinaisena päivänä.
Naalisvaara kertoi, että mikäli synttärisitsit ovat vain MYY:n tapahtuma, ovat
koko syksyn sitsit vain MYY:n omia sitsejä. Sitsien sijaan voitaisiin järjestää
myös esimerkiksi synttäri- ja historiikkibileet. Alinanvarausten ensimmäisellä
kierroksella ei siis tarvita mitään tiettyä päivää syksylle.

Suomi Night. KV- vastaavat Tiia Suninen ja Nina ovat varanneet speksiliput
samalle päivälle. Tarvittaisiin vapaaehtoisia auttamaan järjestelyissä, tai
vaihtoehtoisesti siirretään kv-vastaavien speksiliput toiselle päivälle.
Biosfäärin vappuviikosta ei ole kuulunut mitään.
Hallitusappro järjestetään 6.4.
Viikki GP 3.3. Naalisvaara, Senni Heimala ja Milla Elsilä menevät pitämään
rastia.
MMYL liittokokous 14.3.
Agronomiliiton ainejärjestöilta 26.3.
12.4. Bileet Resiliencen kanssa. Naalisvaara, Ellen Haaslahti ja Elsilä menossa.
Kotiviinikisat 31.4. Tapahtumaa ei vielä luotu.
15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Mickos kertoi, että Svenska Naturvetarklubben rf:stä otettu yhteyttä, haluaa
järjestää kiipeilyekskun MYY:n kanssa. Mickos on yhteydessä Arttu Kaivosojaan, joka
on vetänyt MYYn kiipeily kerhoa, jos hän voisi ottaa koppia tapahtuman
järjestämisestä.
MYY ry:n listalle tullut ei-toivottua postia. Jatkossa olisi hyvä jos vain listalle
liittyneet voisivat lähettää sille postia, jotta roskapostilta vältyttäisiin.
Haaslahti otti esille, aiotaanko MYY ry:lle laskea hiilijalanjälki. Tapahtumissa pitäisi
pitää tarkemmin kirjaa ostoista ja jätteistä yms. jos jalanjälki halutaan laskea tarkasti.
Ilmastomarssin yhteislähtö. Kontaktoidaan esim. yhteiskunnallisen vaikuttamisen
vastaavia ja tapahtumatiimiläisiä.
16. SEURAAVA KOKOUS
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta myöhemmin doodlella.
17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätetään kokous ajassa 10:28.

Pöytäkirjan vakuudeksi Helsinki __/__.2019
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Sonja Naalisvaara, puheenjohtaja

Saku Suhonen, sihteeri
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