Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry

Hallituksen kokous 4/2019
Aika: Maanantai 25.2.2019 klo 17.30
Paikka: Alempi talonpojantie 4 B kerhohuone
Paikalla:

Sonja Naalisvaara
Kasper Mickos
Ellen Haaslahti
Tuuli Ramos
Reetta Rossi
Senni Heimala
Kaisa Oikarinen
Milla Elsilä
Saku Suhonen
Kati Kauppi poistui 18:31

Muut:

Sanni Hannula poistui 19:49

ESITYSLISTA
1. KOKOUKSEN AVAUS
Avataan kokous ajassa 17:37.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksytään esityslista (liite 1).
4. EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksytään pöytäkirjat hallituksen kokouksista 2/19 ja 3/19.
5. ILMOITUSASIAT
Sanni Hannula Maatalous-metsäylioppilaiden liiton MMYL puheenjohtaja
vierailemassa. Pyrkii käymään kaikkien ainejärjestöjen hallitusten kokouksissa.
Karonkkaa vietettiin 13.2.
Ellen Haaslahti ja Kasper Mickos olleet Biosfäärin vuosikokouksessa 19.2.
Sonja Naalisvaara, Mickos ja Reetta Rossi olivat MMYL järjestökoulutuksessa 21.2.
4H villiyrttitapaaminen ollut 25.2.

6. SAAPUNUT POSTI
Rakennusinsinöörikillan 106v vuosijuhlakutsu tullut (liite 2).

7. TALOUS
7.1. TALOUSARVIO 2019
Naalisvaara esitteli vuoden 2019 talousarviota. Korjattu Ekskun osuus
Flow-talkoorahoista. Kasvisruokakerhon budjettia lisätty aktiivisuuden vuoksi.
Työelämä- ja alumnitoiminta eriytetty omiin osioihinsa. Korjattu budjettia
hallituksen ja toimijoiden virkistykseen. Lisätty vuosikokouksen kulut
tarjoiluja varten. Biosfäärin jäsenmaksu korotettu Natura ry:n lopettamisen
myötä. Lisätty pupu-tilan käyttömaksu. Lisätty bensaraha historiikin
materiaalien noutamiseksi. Hyväntekeväisyyskohteen budjetti nostettu 150
euroon. Tilikauden tulos olisi 315 euroa.
Hyväksytään talousarvio 2019 (liite 3).
7.2. MUUT TALOUSASIAT
Tilillä on rahaa 2005,48. Pikkukosken avanto maksettu. Puolet
osallistumismaksuista maksettu. Karonkkakulut reilu 70 euroa.
Lähtölaukauksen kulut olleet 28 euroa. Sitsitaulukkoon päivitetty 5.2. sitsit.
Sitseiltä puuttuu vielä 2 osallistumismaksua.
Naalisvaara ehdottaa, että myöhässä maksunsa maksaneille voidaan asettaa
sanktioita, esimerkiksi evätä pääsy seuraavaan osallistujamäärältä rajattuun
maksulliseen tapahtumaan. Hyväksytään ehdotus.
Hyväksytään speksin lasku ryhmälipputilauksista 390 euroa (liite 4).
Rakennusinsinöörikillan vujuille aikovat osallistua Senni Heimala ja Mickos.
Kyseessä 106v-vujut. Päätetään myöntää Heimalalle ja Mickosille puolet
illalliskortin hinnasta ja yhteensä 15 euroa lahjaan.
Alinavarauksen budjetti. Varauksesta oltu yhteydessä Symbioosiin ja
Svunkeniin. Vastausta ei kuulunut. Tapahtumatiimi miettii torstaina 28.2,
mitä varauksella järjestetään. Budjetista päätetään myöhemmin.
Fuksimökin budjetti. Kuljetukset Viikki-Lammi-Viikki 650 euroa. Lammilla
yöpyminen ja ruokailu 828,00 euroa. Yhteensä 1478 euroa. Osallistujia
ilmoittautunut tähän mennessä 37. Jos 45 ihmistä osallistuisi,
osallistumismaksu olisi 29 euroa. MYY ry korvaisi maksuista noin 170 euroa.
Varmistetaan bussiin ja Lammille mahtuvat.
Mikäli bussiin mahtuu vain 40 ihmistä, osallistumismaksu on 30 euroa. Mikäli
enemmän, 29 euroa.
Aloitetaan kokoustauko ajassa 18:24.
Kati Kauppi poistui 18:31.

Jatketaan kokousta ajassa 18:32.

8. TOIMINTASUUNNITELMA 2019
Tarkastellaan vuoden 2019 toimintasuunnitelmaa. Korjataan vielä virheitä ennen
vuosikokousta.
Hyväksytään toimintasuunnitelma (liite 5).
9. JÄSENASIAT
9.1. UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN
Ei uusia jäseniä.
9.2. JÄSENREKISTERIN E-LOMAKKEEN PÄIVITTÄMINEN
Naalisvaara kertoi, että liittymislomakkeessa viitataan vielä MYY ry:n
vanhoihin sääntöihin. Haaslahti lupasi korjata lomaketta.
9.3. MUUT JÄSENASIAT
Ei muuta käsiteltävää.
10. MMYL LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN
Järjestetään 14.3. Edustajien määrä lasketaan opiskelijajäsenten mukaan. MYY ry saa
nimetä 12 jäsentä. Milla Elsilä, Rossi, Naalisvaara ja Heimala lupasivat osallistua.
11. VIESTINTÄ
11.1. NETTISIVUJEN PÄIVITTÄMINEN
Naalisvaara ehdottaa, että sovitaan päivä jolloin päivitystä aletaan
suunnittelemaan. Järjestetään maaliskuun puolenvälin jälkeen, päätetään
päivä myöhemmin.
11.2. MUU VIESTINTÄ
Uusin levis julkaistu. Kaisa Oikarinen kertoi, että viinikisan tapahtuma
luodaan pian. Suunnitellaan viinikisan tuomariston rakennetta vielä.
Oikarinen aikoo myös tiedottaa vuosikokouksesta vielä ennen 27.2.
Oikarinen välittänyt HYY:n ympäristötoimikunnan viestin. Maaliskuun
kuukausitiedote tulossa.
Biosfääri on kysellyt, onko maaliskuussa tulossa lisää tapahtumia, sillä laatii
kaikki ainejärjestöt kattavan kuukausitiedotteen. Tarkennetaan heille
Alina-varauksen tapahtumaa heti, kun tiedossa, mitä järjestetään.
Muistutetaan, että kerhojen olisi hyvä tuottaa Instagram-materiaalia.

Toivotaan ideoita hallitukselta seuraavaan Levikseen. Teemana virtaaminen.
Toivotaan myös huispauskerholta sisältöä Levikseen.

12. TUUTOR- JA FUKSIASIAT
12.1. UUDET TUUTORIT
Uudet tuutorit eivät vielä tiedossa. Elsilä tavoitellut Biosfäärin tuutori- ja
fuksivastaavia, mutta eivät olleet tietoisia rekrytoinnin tilanteesta, eikä siitä,
koska lopulliset valinnat tehdään. Todennäköisesti maaliskuun alussa.
Hakemuksia tullut todennäköisesti riittävästi, noin 20.
12.2. FUKSIEN 2019 HAALARIT
Työelämävastaava Heimala aikoo hankkia sponsoreita. Muut hallituslaiset
voivat tarvittaessa avittaa. Järjestetään syksyllä haalarikastajaiset.
13. OPINTOASIAT
Rossi kertoi kandin tieteidenvälisyydestä ja siihen liittyvästä keskustelusta.
Tarkoituksena käydä laajempaa keskustelua, mitä ympäristötieteet ovat ja mitä
opiskellaan. Lisäksi on keskusteltu kurssien päällekkäisyyksistä. Asialle kuulemma
yritetty tehdä jo aiemmin, mutta siinä ei ole edistytty. Rossi aikoo laatia nettisivuille
opintopalautelomakkeen, jossa voi tuoda anonyymisti esiin esim. kurssien
ongelmakohtia.
Myöhemmin keväällä aiotaan järjestää opintoilta. Tapahtumassa voi esim.
kommentoida uusia moduulisuunnitelmia. Järjestetään esim. grundilla tai pupulla.
Mietitään tarkemmin myöhemmin.
Elsilä otti esille, että kursseista huonot mahdollisuudet antaa palautetta. Avoimen
kursseissa mahdollisuudet olleet hyvät. Olisi kätevää yhtenäistää palautteiden antoa
/ tehdä siitä osa kurssisuoritusta.
12.3. seuraava y-kandin jory.
14. TYÖELÄMÄASIAT
Heimala kertoi, että vuoden ensimmäinen yritysvierailu järjestetään 2.4. klo 13.
Mukaan mahtuu 10-20 osallistujaa. Vierailu suuntautuu Helsingin
ympäristökeskukseen eli entiseen ympäristövirastoon. Y-kandin entinen opiskelija
tulee kertomaan työstään. Keskuksessa kuulemma ylipäätään monta entistä
myyläistä töissä.
Viikki-areenaan yritetään saada enemmän bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan
sisältöä. Ei mahdollista välttämättä vielä tänä vuonna, mutta käynnistellään juttua
että onnistuu ensi vuonna.
Heimala kertoi, että haluaisi järjestää krokettityöelämäillan.

Tänä vuonna aiotaan järjestää noin 3 työelämävierailua. Toivotaan vierailua esim.
ympäristöministeriöön. Heimala mietti myös, että voisi tiedustella myyläisiltä
tulevista syksyn vierailuista, jotta saadaan tietää, minne toivotaan vierailuja.
Oikarinen kertoi, että tullut työelämäyhteydenotto. Kannunvalajat tekemässä
Lahti-ekskun, ja oli kysellyt olisiko halukkaita myyläisiä osallistumaan. Eksku on
maksuton. Järjestetään 20.3.
Aloitetaan kokoustauko ajassa 19:38.
Sanni Hannula poistui 19:49.
Jatketaan kokousta ajassa 19:51.
15. MENNEET TAPAHTUMAT
15.1. KAVERISITSIEN PALAUTE
Vastauksia tullut yhdeksän. Kokonaisarvosanaksi 3 on antanut kaksi
osallistujaa, arvosanan 4 antanut kuusi osallistujaa ja arvosanan 5 on antanut
yksi osallistuja. Ruoka ollut hyvää. Tila koristeltu hyvin. Laulunjohtajia ei
kuulemma kuulunut tarpeeksi eikä heillä ollut tarpeeksi auktoriteettia. Ohjeet
olisi tullut kertoa tarkemmin, sillä paikalla oli ihmisiä jotka eivät olleet
aiemmin sitsanneet. Yleisesti järjestelyt olleet hyvät. Toivottiin paikkatoivetta
ilmolomakkeeseen. Toivotaan, että hankittaisiin torvi tai kongi, jolla saataisiin
ylläpidettyä järjestystä. Huomioidaan palaute seuraavien tapahtumien
järjestämisessä.
15.2. MUUT MENNEET TAPAHTUMAT
Karonkka järjestettiin 13.2. Osallistujia oli 12. Pikkukosken avantouinti ja
sauna järjestettiin 16.2., osallistujia oli 14. Luistelueksku myllypuron jäähallilla
21.2. keräsi 10 osallistujaa. Kasvisruokerhoon 22.2. osallistui 12 ihmistä. Kiitos
kasvisruokakerholle Instagram-materiaalista!

16. TULEVAT TAPAHTUMAT
16.1. VUOSIKOKOUS
Järjestetään keskiviikkona 27.2. Naalisvaara lähettää liitteet sähköpostilla
ennen kokousta. Vuosikokouksen tarjoilujen budjetti on 30 euroa.
16.2. ALINA-VARAUS 12.3.
Tapahtumatiimi kokoustaa 28.2. ja suunnittelee tarkemmin tapahtuman.
16.3. SELVIYTYJÄT - LAMMI
Käsiteltiin kohdassa 7.2.

16.4. MUUT TAPAHTUMAT
Laskuhumalaetkot 5.3., tapahtuma/ruokatiimi hoitaa vegaaniset
laskiaispullat.
Mascot tiistai voitaisiin järjestää esim 26.3.
Viikin merkkimarkkinat 20.3. klo 10-14. Mickos ja Oikarinen lupasivat hoitaa
myynnin.
Kotiviinikisa hoidossa, tilat ja sauna varattu.
Helix yhteissillis työn alla.
Karkkila varattu.
Jammailuilta mahdollisesti huhtikuun lopulla, esim. osaksi Biosfäärin
vappuviikkoa?
Hallitusapprot alustavasti 6.4.
Ari Kaukiainen NS Resiliencestä ottanut yhteyttä Naalisvaaraan. ECGS haluaisi
järjestää keväällä avoimen tapahtuman ECGS:stä kiinnostuneille opiskelijoille.
Kyseli, olisiko tapahtuma mahdollista järjestää pupu-tilassa. Todetaan, että
mahdollista, jos tapahtuma järjestetään yhteistyössä MYY ry:n kanssa.
Haaslahti kertoi, että MMYL vaalipaneeli tulossa, luotu Facebook-tapahtuma.

17. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
4h villiruokatapahtuma yhteistyöhanke, jonka tavoitteena innostaa ihmisiä
villiyrttien käyttöön. He järjestävät halukkaille koulutuksen, jossa kerätään erilaisia
villiyrttejä. Ainakin kasvisruokakerho on osallistumassa koulutukseen. Unicafe tekee
kerätyistä yrteistä ruokaa ja MYY ry voisi saada mahdollisesti rahaa muutaman sata
euroa. Järjestetään toukokuussa. Mahtuu noin 30 henkilöä.
FLOW ottanut yhteyttä. Kerrottu kaikki tarpeelliset tiedot vapaaehtoisuudesta.
Korvaussummaksi ehdotettu 7 tunnin vuorosta 40 euroa per henkilö. Viime vuonna
osallistunut 33 henkilöä, jotka tekivät kaikki vähintään kaksi vuoroa. Rahaa olisi
tiedossa tällä osallistujamäärällä 2600 euroa.
18. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous järjestetään 13.3. klo 9:00.
19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätetään kokous ajassa 20:53.

Pöytäkirjan vakuudeksi Helsinki __/__.2019

______________________________

______________________________

Sonja Naalisvaara, puheenjohtaja

Saku Suhonen, sihteeri
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