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KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen  
 
PÄÄTÖS: Avataan kokous ajassa 16.22. 

 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

ESITYS: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti. Kokous on ylimääräinen. Hallituksen 
koollekutsumiseksi riittää hallituksen päätös ja etäyhteys on yhtä pätevä tapa osallistua 
kokoukseen kuin fyysinen läsnäolo.  
 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

ESITYS: Hyväksytään esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi. 
 

PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 
 

 
 

4. Koronatilanteen toteaminen ja toiminnan uudelleenjärjestäminen 
 

Koronaviruksen aiheuttamalle muuttuneelle tilanteelle MYY ry:n hallitus ei voi mitään.  
 



Maa- ja metsäylioppilaiden liitto MMYL on perunut kevään tapahtumat, kuten Viikki-GP:n ja Zetorin 
vedon, mutta ei liikuntavuoroja. Biosfääri on pitämässä todennäköisesti tällä viikolla 
puheenjohtajien tapaamisen, jossa koronavirustilannetta käsitellään.  
 
Kuten aiheesta on jo aiemmin hallituksen sisäisissä viestintäkanavissa keskusteltu, MYY ry:n on 
noudatettava HYYn linjaa perua tapahtumat sekä viranomaisten ohjeita. On viisainta olla 
järjestämättä tapahtumia lainkaan, sillä on vaikeaa linjata, millaiset tapahtumat tässä tilanteessa 
voidaan sallia ja millaisia ei. Näin ollen päätetään, että MYY ry ja sen alaisuudessa olevat kerhot 
eivät järjestä tapahtumia toistaiseksi lainkaan. Päätös on yksimielinen. 
 
Kun tapahtumien järjestäminen on jälleen mahdollista ja turvallista, viestitään asiasta kerhoille ja 
niiden sallitaan jälleen alkaa järjestää tapahtumia. Tämän jälkeen myös muiden MYY ry:n 
tapahtumien järjestämistä jatketaan. Kerhoja kannustetaan miettimään jo nyt, millaisia tapahtumia 
ne voisivat järjestää myöhemmin tänä vuonna, kun tapahtumia jälleen pidetään.  
 
Tapahtumien järjestämisen jälleen alkaessa pidetään MYY ry:n Start up -tapahtuma, jossa 
suunnitellaan toimintaa ja käynnistetään se uudelleen koordinoidusti. 
 

 
5. Viestintä jäsenistölle ja yhteistyötahoille 

 
Tiedotetaan jäsenistölle, että kaikki toiminta on toistaiseksi peruttu. Kun tilanne muuttuu, siitä 
tiedotetaan. Viestitään kerhoille, että tapahtumien järjestäminen on toistaiseksi kielletty. Lehti 
kirjoittaa jäsenistölle tiedotteen asiasta ja Hölttä tiedottaa kerhoja. 
 
MYY ry:n yhteistyökumppaneihin otetaan yhteyttä. Sitran ekskursio on jo siirretty syksylle ja se 
toteutunee syyskuussa. Vuorovaikeutuksen (VV) kanssa järjestettävä Wärtsilä-ekskursio siirtyy 
myös syksylle, ja se pidetään näillä näkymin 8.9.2020. Ramboll-vierailua on suunniteltu lokakuulle. 
Yleisesti yhteistyö VV:n ja Resonanssin kanssa on ollut hyvää, ja päivämäärien siirtäminen on 
onnistunut. VV:n toiminnasta koronaviruksen vuoksi ei kuitenkaan toistaiseksi ole enempää tietoa. 
 
Biosfäärillä on tulossa puheenjohtajien tapaaminen, mutta Biosfäärin toimista koronaviruksen 
vuoksi ei ole toistaiseksi enempää tietoa. 
  
Flowilta ei ole tullut tietoja siitä, miten koronavirustilanne vaikuttaa yhteistyöhön. Oletus on, että 
festivaalit ja talkoot järjestetään normaalisti.  
 
Kaikkiin varattuihin tiloihin on otettava yhteyttä ja varaukset on peruttava. Grundille on kaksi 
varausta, joista Lettuja ja lautapelejä -tapahtuman varauksen peruu Pudas ja Kotiviinikilpailun 
varauksen peruvat Leminen ja Fewer. Alina-salin varaus 6.4. perutaan. Riekkinen peruu kaikki 
Facebook-tapahtumat. 
 
Vanhoille tuutoreille viestitään, että heidän apuaan tarvitaan, sillä uusien tuutoreiden koulutuksia 
ei voida koronaviruksen aiheuttaminen toimenpiteiden vuoksi järjestää normaalisti. Vanhoja 
tuutoreita tarvitaan kesällä ja syksyllä uusien tuutoreiden tueksi.  

 
6. Tapahtumat ja niiden siirtäminen/peruminen 

 
MYY ry peruu tai siirtää kaikki kevään tapahtumat. Myös tapahtumia, joihin MYY ry osallistuu, 
perutaan tai siirretään. 
 
17.3. Tutkijat tutuiksi -iltapäiväkahvit  peruttu 



18.3. Viikin merkkimarkkinat  peruttu 
19.3. Agronomiliiton ainejärjestöilta  peruttu, Agronomiliitto korvaa  
    infopakettivideolla 
19.3. Liikuntakerhon porrasjuoksu  peruttu 
19.–21.3. Viikki-speksi ja Kurjan speksiekskursio peruttu, tavoitteena siirtää myöhemmäksi 
25.3. Lettuja ja lautapelejä VV:n kanssa  peruttu, VV-yhteistyö toteutetaan myöhemmin 
30.3. Ekskursio Sitraan  siirretään syyskuulle 
30.3. Haalarimerkkien ompeluilta  peruttu 
31.3. Suomi night -rasti  peruttu 
1.4. Viikki-GP-rasti   siirtyy syyskuulle 
3.–5.4. BiTa   peruttu, saattaa siirtyä syksylle 
6.4. Kaverisitsit Alinassa  pidettäneen piknik-sitseinä loppukesästä 
8.4. Liikuntakerhon tapahtuma  peruttu 
16.4. Tutkijat tutuiksi -iltapäiväkahvit peruttu 
18.4. Fuksimökki   pidettäneen kesällä 
30.4. Kotiviinikisa   siirretään kesäkuulle 
Muut vapun tapahtumat (mm. Jammailuilta)  peruttu 
1.5. Sillispiknik   peruttu 
7.5. Silakkasitsit   peruttu 
7.5. Tutkijat tutuiksi -iltapäiväkahvit peruttu 
   
Kotiviinikilpailu pyritään pitämään kesäkuussa. Päivä päätetään mahdollisimman pian, jotta siitä 
voidaan tiedottaa hyvissä ajoin. 6.4. kaverisitsit siirretään koulun alkujen aikaan, ja ne voisivat 
säiden salliessa olla pikniksitsit. Niihin voisi yhdistää jonkin syksylle mietityn tapahtuman ja sitsit 
voitaisiin toteuttaa yhteistyössä VV:n kanssa, jolloin peruttua Lettuja ja lautapelejä -tapahtumaa 
saataisiin korvattua ja yhdistettyä pikniksitseihin. VV:n kanssa toimiminen ja yhteistyö on sujunut 
hyvin, joten sitä halutaan.  
 
Tutkijat tutuiksi -tapahtumat keväältä peruuntuvat. Syksyllä toiminta käynnistetään uudestaan 
syyskuusta alkaen. Tapahtumien järjestämistä syksyllä kuitenkin helpottaa se, että paljon 
taustatyötä on jo ehditty tehdä. Tutkijat tutuiksi -iltapäiväkahveja on mainostettu ja tutkijoihin on 
otettu yhteyttä.   
 
Fuksimökki siirtyy kesälle. Fuksitoimikunnassa ovat Hölttä, Fewer ja Hietanen. Järjestäjille 
viestitetään, että Fuksimökki siirtyy kesälle, mieluusti alkukesälle. 
 
Silakkasitsit joudutaan perumaan ja on epäselvää, onko tapahtumaa silakan saatavuuden puolesta 
mahdollista pitää myöhemmin. 
 
Viikki-GP siirtyy syksylle. 
 
Syksylle tulossa kaksi Alina-varausta. MYY ry ei saanut Alinan ennakkovarauskierrokselta vuoroa. 
17.3. aukeaa toinen varauskierros.  
 
MYY ry pyrkii järjestämään karanteeniajaksi puuhaa jäsenistölleen jonkinlaisen etätapahtuman tai -
aktiviteetin muodossa. Ideointi aloitetaan ja asiasta keskustellaan hallituksen viestintäkanavissa. 

 
 

7. Muut esille tulevat asiat 
 

Koronavirus-aiheinen haalarimerkkikilpailu aiotaan järjestää.  
 



Tilatut haalarimerkit ovat saapuneet. 
 
Jos koronaviruksen vaikutukset näkyvät voimakkaasti syksyyn asti, tuutoreiden koulutus tulee 
olemaan vaikeaa. Suhonen on tehnyt uusille tuutoreille WhatsApp-ryhmän, jossa voidaan 
keskustella ja hoitaa tiedotusta. Tuutorkoulutuksen aloitustapaaminen on peruttu, eikä vielä 
tiedetä, miten koulutus järjestetään. Vaikka tuutoreiden kouluttaminen onkin tiedekunnan 
vastuulla, MYY ry voi osallistua siihen ja MYY ry:n panos saattaa olla tänä vuonna poikkeuksellisen 
tärkeä. MYY ry voi järjestää omia tuutorkoulutuksia, jos se on tarpeen ja mahdollista. Vanhoja 
materiaaleja ja tuutoreita voidaan käyttää apuna ja heidän osallistumistaan orientoivalle viikolle 
toivotaan.   
 
Tiedotuksessa palautetta on tullut Top 3:sten selkeydestä. Kiinnitetään jatkossa enemmän 
huomiota selkeyteen. Tiedotuksessa panostetaan nyt poikkeusaikana myös siihen, että viestit 
hyväksytään sähköpostilistalle mahdollisimman nopeasti. Majordomon toimivuuteen ei olla 
tyytyväisiä, mutta tällä hetkellä se on silti käytössä. Majordomosta luopumista ja sen korvaamista 
jollakin muulla voidaan harkita tulevaisuudessa. 
 
Kokouksen aikana selvisi, että koronavirustilanteen vuoksi valmiuslaki aiotaan ottaa käyttöön. Myös 
esimerkiksi koulut suljetaan ja yli kymmenen hengen julkiset kokoontumiset kielletään. Tilanteen 
vakavuuden huomioiden uskomme, että jäsenistö ymmärtää MYY ry:n hallituksen päätökset 
tapahtumien perumisesta. Suurin osa tapahtumisista olisi myös ollut kokoontumisrajoituksen 
vuoksi automaattisesti kiellettyjä. 

 
8. Seuraava kokous 

 
ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta 
 
PÄÄTÖS: Maanantaina 23.3. klo 17.00 alkaen etänä. 

 
 

9. Kokouksen päättäminen 
 

Päätetään kokous klo 17.08. 
 

LIITTEET: 

Liite 1. Esityslista 


