Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry
Hallituksen kokous 6/2019
Aika: Torstai 28.3.2019 klo 14
Paikka: B-grundi, Talonpojantie 9, 00790 Helsinki
Paikalla:

Sonja Naalisvaara
Saku Suhonen
Senni Heimala
Kasper Mickos
Reetta Rossi
Milla Elsilä
Tuuli Ramos
Kati Kauppi
Kaisa Oikarinen
Ellen Haaslahti poistui 15:29.

ESITYSLISTA
1. KOKOUKSEN AVAUS
Avataan kokous ajassa 14:21.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksytään esityslista (liite 1).
4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Tehdään vielä muutama korjaus ja täsmennys. Hyväksytään hallituksen kokouksen
5/19 pöytäkirja niillä muutoksilla.
5. ILMOITUSASIAT
Maatalous-metsäylioppilaiden liiton liittokokous järjestettiin 14.3. MYY ry:tä oli
edustamassa Sonja Naalisvaara, Milla Elsilä, Senni Heimala ja Reetta Rossi.
Viikin merkkimarkkinat järjestettiin 20.3. Kaisa Oikarinen ja Kasper Mickos olleet
hoitamassa myyntiä.
Suomi night järjestettiin 20.3. Kukaan MYY ry:ltä ei lopulta päässyt paikalle pitämään
rastia sairastumisen ja Viikki-speksin ensi-illan vuoksi.
Agronomiliiton ainejärjestöiltaan 26.3. osallistuivat Naalisvaara, Oikarinen, Senni
Heimala, Ellen Haaslahti ja Sara Simola.
27.3. osa MYY ry:n hallituksesta on ollut Biosfäärin hallitushengailuillassa.

6. SAAPUNUT POSTI
Agronomiliiton korjattu yhteistyösopimus tullut.
7. TALOUS
Pankin kanssa ollut ongelmia, eikä Haaslahti ole päässyt kirjautumaan MYY ry:n tilille.
Kiireellisiä maksuja maksettu taloudenhoitaja Haaslahden tililtä.
Pankkikortti tullut Kati Kaupille. Mickos ei vielä ole saanut omaa korttiaan.
Kangaskassit. Valittiin kangaskasseihin painettavaksi MYY ry:n logo, jossa
ylävasemmalla teksti MYY ry ja alhaalla oikealla EST 1961.
Oikarinen otti esille olisiko MYY ry:lle mahdollista ottaa käyttöön Mobilepay
helpottamaan esimerkiksi myyntiä tapahtumissa. Selvitetään asiaa pankin
vaihtamisen jälkeen.
8. UUDET JÄSENET
Ei uusia jäseniä.
9. TIEDOTUSASIAT
Oikarinen kertoi, että kuukausitiedote tulossa. Toimintakalenterin tulisi olla pian
valmiina huhtikuun osalta. Biosfäärin vappuviikon tapahtumat, kuten Mascot-tiistai
ja Jammailuilta vielä auki.
Leviksen tapaaminen ollut 27.3. Uudessa Leviksessä tulee olemaan taas
hallituspalsta.
Svenska Naturvetarklubben rf:n jäsenillä ollut korkea kynnys osallistua yhteisiin
suurempiin tapahtumiin, joita mainostetaan suomeksi. Lähetetään jatkossa heidän
Facebooksivuillaan julkaistavat tapahtumat heidän tiedottajalleen, joka muokkaa ne
ruotsiksi ja julkaisee. Lisäksi keskustelussa on myös ollut, että kaikki tapahtumat
jaettaisiin ainejärjestöjen tiedottajille, joka hoitaisi julkaisun oman ainejärjestönsä
tiedotuskanaville. Todetaan, että tämä tuottaisi melko paljon turhaa työtä ja
hidastaisi julkaisua.
Aloitetaan kokoustauko ajassa 14:54.
Jatketaan kokousta ajassa 14:57.
10. OPINTOASIAT
Rossi kertoi, että on ollut Oikarisen kanssa ollut keskustelemassa
ympäristöahdistusopinnoista ja miten ne voitaisiin liittää Maailman
ympäristöongelmat -kurssin. Todennäköisesti tulee olemaan iso osa kurssia jatkossa.
Muutosta ja murkinaa järjestetään 28.3. Ohjelmassa on keskustelua muuttuvista
moduuleista ja yleisesti opiskelusta.
Mitä y-kandissa opetetaan? -kokous 29.3. Kokoukseen osallistuu y-kandin
opiskelijoita ja opettajia. Epämuodollinen kokous johtoryhmän päätöksenteon
tueksi.
Y-kandin johtoryhmä kokoontuu 17.4.

11. TYÖELÄMÄASIAT
Ympäristökeskusvierailun ilmoittautuminen täynnä. Heimala laittaa sähköpostia
mukaan mahtuneille 28.3. tai 29.3.
Heimala ollut yhteydessä investointipankkeihin. Aikoo myös kilpailuttaa haalarit nyt.
Yhteinen vierailu resonanssin kanssa Rambolliin tapahtuu todennäköisesti syksyllä.
12. JÄSENASIAT
12.1. Tuutorit 2019
Y-kandille tulee 8 tuutoriparia, useita myyläisiä myös kv-tuutoreina.
Tvex-tuutoreita valittu yhteensä neljä. Tvex-tuutoreille ei tule omia fukseja.
Valinnoissa ollut sekaannusta, yksi tuutori valittu sekä kandiohjelman
tuutoriksi ja tvex-tuutoriksi.
MYY ry:n tuutorit tapaavat B-grundilla 17.4. Tarkoituksena suunnitella ja
valmistautua syksyyn.
Pupu-tila varattu syksyn Eläinnimi-iltaan.
Maatalous-metsäylioppilaiden liiton fuksibileitä 29.8. varten Naalisvaara
sanoi voivansa varata Alempi talonpojantie 4 - kerhohuoneen etkoille.
Keskusteltiin, pitäisikö varata isompi tila, sillä kerhohuone on melko pieni tila.
Tuutorit keskustelevat asiasta myöhemmin.
12.2. Muut jäsenasiat
Elsilä laittanut viestiä taidekerhovastaavalle Viivi Haloselle. Keskustelleet
kierrätystaide tms. tapahtumasta. Aikoo järjestää mahdollisesti yhden
tapaamisen keväällä.
Luontokerho aikoo kokoustaa, tapaamisesta ei vielä tullut tiedoksi päivää.
Heillä paljon ideoita Viikin lähiseudulla. Myös keskusteltu esim. reissusta
Helvetinjärvelle. Tarkoitus organisoitua ja miettiä näitä ideoita.
Liikuntakerho ollut trampoliinipuisto Rushissa. 6 henkilöä osallistui.
9.4. Erja järjestää Disney-leffaillan.
13. MENNEET TAPAHTUMAT
13.1. Iltabrunssin palaute
Palautteita tullut kolme kappaletta. Yleisarvosanan 5 antoi yksi osallistuja ja
arvosanan 4 antoi kaksi osallistujaa. Myös vapaamuotoista palautetta on
annettu. Tapahtumaa kehuttu hyvin järjestetyksi ja ruoka ollut hyvää.
Annettiin myös kehitysehdotuksia, esimerkiksi virallista ohjelmaa toivottiin
enemmän ja jälkiruokien tarjoilu oli joidenkin mielestä liian aikaisin, jonka
jälkeen tapahtuma loppui melko pian.

13.2. Muut menneet tapahtumat
14.3. MMYL liittokokous, edustamassa oli neljä henkilöä.
15.3. Dance for climate, 2 henkilöä osallistui.
20.3. Viikin merkkimarkkinat
20.3. - 23.3. Viikki-speksi
Speksiin myytiin MYY ry:n ryhmälipunmyynnissä yhteensä 41 lippua.
25.3. Rush trampoliinieksku, osallistujia oli kuusi.
26.3. Agronomiliiton ainejärjestöilta, viisi myyläistä osallistui.
26.3. Mascot-tiistai, viisi ihmistä osallistui.
27.3. Biosfäärin hallitushengailu
14. TULEVAT TAPAHTUMAT
14.1. IK-MYY-Vasara-sitsit
Järjestetään sunnuntaina 31.3. Ei tietoa, onko MYY ry:n paikkamäärä täynnä.
14.2. Opiskelijoiden ilmastolakko
Ilmastolakko kokoustanut maanantaina. Haaslahti ei päässyt paikalle.
Biosfääri tehnyt yhteislähtötapahtuman. Aamulla koronassa
ennakkoäänestysmahdollisuus ja sen jälkeen lähtö keskustaan lakkoon noin
kello 11. Tapahtumaan puhumaan presidentti Tarja Halonen. Myös Sauli
Niinistöä kysytty. Tarkoituksena myös järjestää jokin iso ele, esim. toimittaa
jokin kirja ihmisketjuna jonnekkin tai istuttaa kuusi senaatintorille.
14.3. Selviytyjät-Lammi
Ilmoittautuneita on 49. Budjetti laadittu. Päätetään hinnaksi 29 euroa per
henkilö, MYY ry korvaa loput. Toimitetaan maksuohjeet ja aikataulut
osallistujille.
14.4. Biosfäärin vappuviikko
Vappuviikko vielä joiltain osin auki. Mascot-tiistai voisi olla tiistain
tapahtuma. Jammailuillan osalta toimintavastaavat ovat vielä yhteydessä
Biosfääriin.

14.5. Kotiviinikisa
Tilat varattu, Facebook-tapahtuma tehty. Oikarinen jutellut Jenni Jääskeläisen
kanssa ja käynyt läpi mm. sääntöjä. Sopivat, että lääkisläisten viinikerholle
voidaan varata yksi tuomarointipaikka, mikäli heillä on kiinnostuneita.
Oikarinen aikoo aikoo laittaa sähköpostia useille ainejärjestöille
tapahtumasta, ja tekee IG-päivityksen, esim. miten osallistua viinikisaan.

Tehdään ruokaa tapahtumaan, viime vuonna tehty esim. pizzaa, joka loppui
kesken.
Järjestetään mahdollisesti myös kuvauspiste, Oikarinen ottaa ehkä kameran.
Mietittiin myös vappupallon hankkimista. Ilmeisesti edellisvuonna tehty
omakustanteisesti osallistujan toimesta.
Ellen Haaslahti poistui 15:29.
14.6. Flow-talkoot
Mickos kertoi, että 28 ihmistä on ilmoittautunut. Sopimusluonnoksessa
kysytty otetaanko järjestään vakuutus vai onko MYY ry:llä oma. Selvitetään
miten toimittiin edellisvuonna. Mickos lähettää sopimusluonnoksen
hallituksen sähköpostilistalle.
14.7. Muut tulevat tapahtumat
Fuksitseille saatu Alina-varaus lauantaina 21.9. Toiselle varaukselle vapaita
aikoja lähinnä syys-lokakuussa maanantaita ja sunnuntaita. Toivotaan
maanantaita 21.10. ja 14.10. ja sunnuntaita 27.10.
Kertsibileistä ei ole kuulunut mitään.
Resilience tapaa ensi viikolla ja aikoo laatia alustavan tapahtuman.
Vappusillis Helix ry:n kanssa, ei kuulunut mitään.
Eksku järjestetään syys-lokakuun vaihteessa. Naalisvaara menossa 4.4.
suunnittelemaan ekskun budjettia. Kutsutaan ekskuvastaavat seuraavaan
kokoukseen.
Viikki-GP 3.4. MYY ry:n rastilla Naalisvaara, Elsilä ja Heimala.
Kesätapahtuma, Naalisvaara ehdotti puistoapproa. Myös esimerkiksi
luontokerhon retki Helvetinjärvelle voisi olla kesällä.
Kasvisruokakerho suunnitellut picniciä kesäksi.
Silakkasitsit 17.5. Markus Lauha toimittanut laskelman. Kulujen arvioitu
olevan 480e sisältäen 50e Vimmojen virkistyskassaan. Vuokra riippuu tilasta
80-150e (laskelma tehty 150 eurolla). Silakat kalastetaan, joten niihin on
laskettu 0e. Muuhun ruokaan budjetoitu 150 euroa. Snapsit 100e, keittiöjallu
15 euroa. Jos osallistujia 40, hintaa 12e per henkilö. Ehdotettu, että ei muuta
alkoholia kuin snapsit. Hinta kaikille sama, mahdollisuus alkoholittomaan
snapsiin. Järjestäjät saavat varata tilan, jos sopiva löytyy. Todetaan laskelma
hyväksi, siirretään virkistykseen laskettu budjetti ruokabudjettiin.
Hallitusapprot 6.4. Mickos miettii reittiä yms. valmiiksi.
Jasmin Johansson aikoo järjestää yhteislähdön lauantain 6.4. ilmastomarssiin.
Villiyrtti-työpajaa ei järjestetä.

Villiyrttien keräily. Unicafe maksaa 200 euroa mahdollisesti poimituista
yrteistä. Järjestetään toukokuussa .
Kiipeilytapahtuma tulossa yhdessä Sfunkkenin kanssa 17.4.
Aloitetaan kokoustauko ajassa 15:58.
Jatketaan kokousta ajassa 16:06.
15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Yhdenvertaisuuslomakkeen laatiminen MYY ry:n nettisivuille.
Yhdenvertaisuusvastaavat Saku Suhonen ja Tiia Suninen hoitavat.
Nettisivujen uudistus. Teemoissa ollut ongelmia, Oikarinen selvittää.
Toopen päivitys, tulisi tehdä ennen fuksien tuloa.
16. SEURAAVA KOKOUS
Järjestetään seuraava kokous 16.4. klo 12:30.
17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätetään kokous ajassa 16:18.

Pöytäkirjan vakuudeksi Helsinki __/__.2019

______________________________

______________________________

Sonja Naalisvaara, puheenjohtaja

Saku Suhonen, sihteeri

LIITTEET
Liite 1
Liite 2

Esityslista
Silakkasitsien budjetti

