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KOKOUSPÖYTÄKIRJA
1. KOKOUKSEN AVAUS
Avataan kokous ajassa 16:06.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
MYY ry:n sääntöjen mukaan:
17 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouksista on ilmoitettava yhdistyksen
ilmoitustaululla sekä sähköpostilistalla, joka koostuu yhdistyksen jäsenten ilmoittamista
sähköpostiosoitteista, vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
3.1. PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Valitaan puheenjohtajaksi Sonja Naalisvaara.

3.2. SIHTEERIN VALINTA
Valitaan sihteeriksi Saku Suhonen.
3.3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Reetta Rossi ja Milla Elsilä.
4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksytään esityslista (liite 1).
5. ILMOITUSASIAT
Todetaan, että ei ole ilmoitusasioita.
6. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
Kati Kauppi saapui 16:10.
Jenni Jääskeläinen esitteli vuoden 2018 toimintakertomusta.
Kuraattori Risto Willamo täytti 60-vuotta. Vuonna 2018 otettiin uusi logo käyttöön ja
tehtiin sääntömuutos. Järjestettiin ulkomaan ekskursio Puolaan. Vuoden 2018
haasteena ollut sovittaa perinteiset tapahtumat kasvaneeseen jäsenmäärään.
Painopistealueet olivat yhdenvertaisuus, työelämä ja alumnitoiminnan kehittäminen
sekä MYY ry:n imago. Hankittiin uusi lippu, merkkejä ja lisäksi uusi logo haalareihin.
Hallitukseen kuului vuonna 2018 yhdeksän jäsentä. Järjestettiin vuosikokous,
vaalikokous ja kolme ylimääräistä yhdistyksen kokousta, jossa hyväksyttiin mm.
sääntömuutos.
Luovuttiin tapahtumapäällikön pestistä ja tilalle tuli kaksi tapahtumavastaava. Lisäksi
hallituksen osaksi lisättiin jäsenvastaava.
Jäsenrekisteristä huolehti taloudenhoitaja. Se uudistettiin ja tehtiin uusi
tietosuojaseloste. Vuonna 2018 hyväksyttiin 69 uutta jäsentä, jotka olivat pääosin
y-kandin uusia fukseja. Vuoden lopussa MYY ry:llä oli 340 jäsentä.
Yhteistyö Resilience-verkoston kanssa ei onnistunut vähäisen aktiivisuuden vuoksi.
Lähes kaikista tapahtumista kerättiin palautetta. Mitään vakavaa tullut ilmi. Sivuille
luotuun palautelaatikkoon ei tullut yhtään palautetta vuonna 2018.
Tapahtumia järjestämässä vuonna 2018 oli ollut paljon aktiiveja. Aktiivien kiitos-iltaa
ei valitettavasti ehditty järjestää.
Uusia toimijoita onnistuttiin innostamaan hyvin mukaan toimintaan.
Vaalikokouksessa oli 35 jäsentä ja useat virat täytettiin henkilövaaleilla.
Fuksi- ja tuutortoiminnassa keskityttiin Y-kandin uusien opiskelijoiden
vastaanottamiseen ja tukemiseen. Fukseille järjestettiin useita tapahtumia syksyn
ajan.

Sonja Naalisvaara uudisti haalareiden hankintaprosessin. Järjesti haalari-infon
fukseille, kilpailutti haalarinvalmistajat ja hankki sovituskappaleet.
Vuoden 2018 tavoitteena oli tehdä voittoa. Tulos oli 6,56 euroa. Kaksi tapahtumaa jäi
merkittävästi tappiolle, jonka johdosta tavoitteeseen ei päästy. Muilta osin kulut
noudattivat suurin piirtein talousarviota.
Tiedotusta hoidettiin aktiivisesti sähköpostilistan ja facebookin kautta. MYY ry:n
sivuille tehtiin uudistuksia. Rakenne päivitettiin, sivuille lisättiin tapahtumakalenteri
ja palautelomake.
Marika Aihio poistui 16:40.
Leväperäistä julkaistiin paperisena ja netissä. Fukseille suunnattu numero ei
valmistunut ajoissa.
2018 perustettiin opintotoimikunta, joka ei kuitenkaan kokoontunut kertaakaan, sillä
Biosfääri järjesti vastaavia tapahtumia joita hyödynnettiin.
Vuonna 2018 MYY ry järjesti 103 tapahtumaa, joissa osallistujia oli 5 tai enemmän.
Suurin osa (70) oli pieniä tapahtumia (alle 24 osallistujaa). Yli sadan henkilön
tapahtumia oli vuonna 2018 kolme: kotiviinikilpailu, Grundibileet ja Karkkila.
Ulkomaan ekskursio suuntautui Puolaan 2.-9.2018. Ekskulle osallistui 38 ihmistä.
Vuonna 2018 aktiivisia kerhoja oli kasvisruokakerho KaRu, liikuntakerho Like,
kulttuurikerho Kurja ja sen alakerho Erja sekä huispausjoukkue MYYRyhmyt.
Yhteistyötä tehtiin vuonna 2018 Agronomiliiton ja Loimun kanssa. Biosfäärissä ja
MMYL:issä molemissa toimi yhdyshenkilönä MYY ry:n hallituksen jäsen tai
toimihenkilö. MYY ry osallistui perinteisille IK-MYY-Vasara sitseille.
Vuonna 2018 saatiin myös käyttöön uusi järjestötila HYY:n Hedda Gablerista.
Päätetään hyväksyä vuoden 2018 toimintakertomus.
Aloitetaan kokoustauko ajassa 17:03.
Jatketaan kokousta 17:09
7. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2018
Jenni jääskeläinen esitteli vuoden 2018 tilinpäätöstä. Vastaava ja vastattava
täsmäävät. Tilikauden tulos 6,56 euroa. Vaihto-omaisuutta MYY ry:llä oli vuoden
2018 lopussa 2345,49 euroa.
Marika Aihio ja Karim Pelkonen ovat toimittaneet toiminnantarkastuskertomuksen.
Naalisvaara esitteli toiminnantarkastuskertomusta. Tarkastuksessa ei havaittu, että
yhdistykselle olisi aiheutettu vahinkoa tai sääntöjä rikottu. Puolletaan
vastuuvapauden myöntämistä.
Kati Kauppi poistui 17:31.

8. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
Puheenjohtaja Sonja Naalisvaara ehdottaa, että valitaan kohtaan 8. Tilinpäätöksen
vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen puheenjohtajaksi Milla Elsilä.
Hyväksytään ehdotus.
Sonja Naalisvaara, Kasper Mickos ja Jenni Jääskeläinen poistuivat 17:36.
Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös.
Hyväksytään tilinpäätös yksimielisesti.
Esitys: Myönnetään vuoden 2018 hallitukselle ja toiminnantarkastajille
vastuuvapaus.
Hyväksytään ehdotus yksimielisesti.
Sonja Naalisvaara, Kasper Mickos ja Jenni Jääskeläinen palasivat 17:38
Elsilä ehdottaa, että valitaan puheenjohtajaksi Sonja Naalisvaara. Hyväksytään
ehdotus.
9. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
Jenni Jääskeläinen poistui 17:41.
Naalisvaara esitteli vuoden 2019 toimintasuunnitelmaa. Vuosi 2019 on MYY ry:n 58.
toimintavuosi. Painopisteinä työelämätoiminta, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja
valveutuneisuuden lisääminen. Vuoden 2018 sääntömuutoksen johdosta
työelämävastaava on ensi kertaa osana hallitusta. Senni Heimala esitteli vuodelle
2019 kaavailtua työelämätoimintaa.
Ellen Haaslahti esitteli valveutuneisuuden lisäämistä. Pyritään lisäämään MYY ry:lle
tärkeiden asioiden, kuten ympäristön hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen
vaikuttamisen näkyvyyttä.
Kasper Mickos esitteli yhteistyön edistämistä. Huomiota tullaan kiinnittämään
muiden bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa tehtävään
yhteistyöhön. Tavoitteena olla helpommin lähestyttävä muillekin ainejärjestöille.
Jatketaan yhteistyötä Loimu ry:n ja Agronomiliiton kanssa.
Vuoden 2019 hallitus koostuu 10 jäsenestä. Hyvästä hallinnosta huolehditaan
perehdyttämällä hallituksen tehtäviin ja vastuisiin vuoden alussa. Hallituksen lisäksi
on nimetty yhteensä yli 50 toimihenkilöä vastuuvirkoihin ja kerhovastaaviksi.
Toimihenkilöt kutsuttiin henkilökohtaisesti koko jäsenistölle avoimeen MYY ry:n
toiminnan lähtölaukaus-tapahtumaan 11.2.2019, jossa perehdytetään uusia
toimijoita ja suunnitellaan tulevaa vuotta. Palautetta kerätään aktiivisesti pitkin
vuotta.

Milla Elsilä kertoi vuoden 2019 tuutori- ja fuksitoiminnasta. Vuonna 2019 valitaan
kaksi fuksi- ja tuutorivastaavaa. Kiinnitetään tuutoritoiminnassa huomiota
tasavertaisuuteen ja pyritään lisäämään tuutortapaamisia.
Senni Heimala kertoi haalareista. Työelämävastaavaa on jatkossa vastuussa
haalareista. Tehtävä on hankkia sponsorit ja tilata sovitettavat haalarit. Tarvittaessa
fuksit hankkivat vielä lisää sponsoreita. Syksyllä tarkoituksena järjestää
haalarikastajaiset, jossa jaetaan haalarit fukseille.
Ellen Haaslahti esitteli taloutta. Vuoden 2019 talousarvio laadittu vertaillen
edelliseen vuoteen. Tavoitteena pyrkiä luomaan MYY ry:lle taloudellisesti suurempi
joustovara, joka turvaa kasvavan ainejärjestön toimintaa.
Kaisa Oikarinen esitteli viestintää. Pääasialliset viestintäkanavat vuonna 2019 tulevat
olemaan sähköpostilista, järjestön nettisivut, Instagram sekä julkinen Facebook-sivu
että jäsenten oma facebook-ryhmä. Vuoden 2019 aikana viestintää pyritään
kehittämään monipuolisemmaksi ja tavoittavammaksi. Tarkoituksena aktivoida esim.
Instagramia. Tiedottaminen tapahtuu pääosin sähköpostilistan kautta sekä MYY ry:n
jäsenryhmässä suomeksi sekä englanniksi. Tavoitteiden saavuttamista tukee vuoden
2019 viestintäsuunnitelman laatiminen.
Aku Haapanen esitteli vuoden 2019 suunnitelmia Leviksestä. Levis ilmestyy neljä
kertaa vuoden aikana. Kolmas numero lähetetään syksyn fukseille kotiin ennen
orientoivaa viikkoa.
Vuonna 2019 historiikkia varten skannataan kuvia ja kirjoitetaan aineistoa. Vuoden
2019 hallitus sitoutuu edistämään historiikin valmistumista parhaansa mukaan.
Reetta Rossi kertoi edunvalvonta- ja opintoasioista.
Tuuli Ramos kertoi tapahtumista. Tapahtumista vastaa kaksi hallituksen
tapahtumavastaavaa, tapahtumatiimi, keittiötiimi ja virvokevelho. Vuoden 2019
tavoitteita ovat tapahtumien avoimuuden kehittäminen sekä kansainvälisten
opiskelijoiden tavoittaminen. Tapahtumatiimin kokoukset ovat avoimia ja mukaan
voi liittyä milloin vain. Kokouksista tiedotetaan MYY ry:n sähköpostilistalla ja
Facebookissa.
Vuoden 2019 ekskursio suuntautuu lappiin. Ekskulla halutaan panostaa etenkin
yhteiseen ohjelmaan ja myyläisten rentoon yhdessäoloon.
Elsilä kertoi kerhotoiminnasta. Vuodesta 2019 odotetaan aktiivista kerhotoiminnan
kannalta.
MYY ry:n kerhohuone sijaitsee biokeskus 3:n tiloissa. Kertsi jaetaan Symbioosi ry:n ja
Svenska naturvetarklubben SvNK rf.:n kanssa. MYY ry:n käytössä on myös MMYL
kerhohuone viikin B-talossa. MYY ry jakaa 18 muun ainejärjestön kanssa pupu-tilan
Hedda Gablerissa.

Vuodeksi 2019 MYY ry:lle nimitetty kaksi kansainvälisyysvastaavaa. Pyritään
lisäämään englanninkielistä tiedotusta esim. kääntämällä järjestön sivut englanniksi.
Haaslahti kertoi ympäristöstä. MYY ry:lle on laadittu ympäristöstrategia. MYY ry:n
tavoitteena toimia siten, että ympäristölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.
MYY ry:lle valittu kolme ympäristövastaavaa, jotka valvovat ympäristöstrategian
toteutumista. Vuoden 2019 aikana pyritään järjestämään jokin ympäristötapahtuma.
Ympäristöstrategia päivitetään vuoden 2019 aikana vastaamaamaan MYY ry:n
toimintaa.
Naalisvaara esittää, että hyväksytään vuoden 2019 toimintasuunnitelma.
Hyväksytään ehdotus.

10. TALOUSARVIO VUODELLE 2019
Naalisvaara esitteli vuoden 2019 talousarviota.
Naalisvaara ehdottaa, että hyväksytään talousarvio vuodelle 2019. Hyväksytään
ehdotus.

11. JÄSENMAKSU VUONNA 2019
Naalisvaara ehdottaa, että jäsenmaksu vuonna 2019 on kertaluontoinen ja sen
summa 10 euroa. Hyväksytään ehdotus.
12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Jenny Lindh otti esille, että liikuntakerho tarvitsee välinehankintoja. Käsitellään asiaa
seuraavassa kokouksessa.
Naalisvaara kysyi, onko halukkaita MMYL:lin liittokokoukseen 14.3. edustamaan MYY
ry:tä. Ei lisää halukkaita toistaiseksi.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätetään kokous ajassa 18:59.

Pöytäkirjan vakuudeksi Helsinki __/__.2019

______________________________
Sonja Naalisvaara, puheenjohtaja

______________________________
Saku Suhonen, sihteeri

______________________________
Reetta Rossi, pöytäkirjantarkastaja

______________________________
Milla Elsilä, pöytäkirjantarkastaja
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