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KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen  
 
PÄÄTÖS: Avataan kokous ajassa 17.18. 

 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

ESITYS: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti. Poikkeuksellisesti kokous toteutetaan täysin etäyhteydellä 
koronavirustilanteen vuoksi. Jäsenistölle on toimitettu kokouskutsun ohessa ohjeet etäkokoukseen 
liittymiseksi.  
 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

PÄÄTÖS: Lisätään esityslistaan kohta 13. Haalarit. Hyväksytään täydennetty esityslista (liite 1).  
 

 
4. Pöytäkirjojen 4/2020 ja ylimääräisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 
ESITYS: Hyväksytään mainitut pöytäkirjat  

 
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 
 

5. Ilmoitusasiat 
 
Biosfäärin puheenjohtajatapaaminen ollut keskiviikkona 18.3. Käsitellään aihetta tarkemmin kohdissa 9,10 ja 
11. 



 
 

 
6. Saapunut posti 
 

Ei saapunutta sähköpostia. Fyysisen postin tilannetta ei tällä hetkellä voida tarkistaa koronavirustilanteen 
vuoksi, sillä yliopistolle ei pääse. 
 

 
7. Talous 

 
7.1. Talouden tilanne ja maksut 

 
Rahaa on tilillä tällä hetkellä 4825,05 €.  
 
Lammin karonkan lasku on saapunut. Hyväksytään lasku 599,35 €.  
 
 

7.2. Beer pong -turnaus 
 
Korvataan Markus Lauhalle Beer pong -turnauksen kuluja 693,15 €. Summa sisältää kaikki kulut: tarjoilut, 
pantin sekä vuokran. Vuokran ja pantin osuus kuluista on 205 €. 
 
Turnauksen osallistumismaksuista suurin osa on saatu. Tapahtuma jäi plussalle 106,85 € (liite 2).  
 
 

7.3. Speksin ryhmälipputilaus 
 
TAUSTAA: MYY ry on tehnyt Viikki-speksin lipuista ryhmälipputilauksen. Koronavirustilanteen vuoksi Viikki-
speksi kuitenkin peruttiin. Liput ostaneet voivat pyytää rahojaan takaisin, mutta taloudellisesti vaikeassa 
tilanteessa olevaa speksiä voi myös tukea joko lahjoittamalla lippurahat tai siirtämällä lipun mahdolliseen 
tulevaan Viikki-speksin esitykseen. On epäselvää, kuinka moni MYY ry:n ryhmälipputilaukseen osallistunut 
haluaa rahansa takaisin. Lisäksi lukuisia maksuja puuttuu vielä. MYY ry:n on kuitenkin maksettava lipputilaus, 
joka on jo myöhässä. 
 
Hietanen ottaa yhteyttä liput ostaneisiin henkilöihin ja selvittää, haluavatko henkilöt tukea speksiä rahallisesti 
vai eivät. Viestissä muistutetaan, että Viikki-speksin tilanne on vaikea, ja kannustetaan siksi mahdollisuuksien 
mukaan tukemaan speksiä. Lisäksi Hietanen kysyy speksiltä, onko mahdollista maksaa lipputilaus vasta, kun 
lipun ostaneiden halukkuus tukea speksiä on selvitetty. Näin säästyttäisiin rahojen palauttamisen 
aiheuttamalta vaivalta.   
 
Hyväksytään speksin ryhmälipputilauksen maksaminen. 

 
8. Koronatilanne 

 
Tilanteessa ei ole tapahtunut MYY ry:n kannalta merkittäviä muutoksia hallituksen ylimääräisen kokouksen 
jälkeen, jolloin koronatilannetta käsiteltiin. Seurataan viranomaisten ja yliopiston tiedotusta sekä MYY ry:n 
ylimääräisen kokouksen linjaa. Seurataan tilanteen etenemistä kokouksissa toistaiseksi. 
 
Siirrytään kohtaan 11. 
 

9. Symbioosi 
 
Käytiin keskustelua siitä, miten MYY ry voisi auttaa Symbioosi ry:tä sen vaikeassa tilanteessa. Tärkeimpänä 
auttamiskeinona pidettiin kahvia, jota käsiteltiin kohdassa 11.  
 
Keskustelua aiheesta jatketaan Symbioosi ry:n kanssa. Mitään päätöksiä ei toistaiseksi tehty.  



 
 

10. Biosfääri 
 

TAUSTAA: Biosfääri ry:n puheenjohtajatapaamisessa 18.3. käytiin keskustelua turvallisen tilan periaatteista. 
Biosfääri ry:n alaisten järjestöjen turvallisen tilan periaatteissa on eroja, ja niitä haluttaisiin yhtenäistää. 
Biosfääri alkaa laatia turvallisen tilan periaatteita, joita kaikki jäsenjärjestöt alkaisivat noudattaa.  
 
Laaditaan jäsenistölle tiedote, jossa kerrotaan, että Biosfääri ry laatii kaikille jäsenjärjestöilleen yhteisiä 
turvallisen tilan periaatteita. Jos jäsenistöllä on ajatuksia siitä, miten periaatteita voisi kehittää esimerkiksi 
MYY ry:n nykyisen toiminnan pohjalta tai muita turvallisen tilan periaatteiden laatimiseen liittyviä ajatuksia, 
niitä voi anonyymisti lähettää yhdenvertaisuusvastaaville osoitteeseen yhdenvertaisuus.myy@gmail.com. 
Halutessaan viestiä voi laittaa yhdenvertaisuusvastaavien lisäksi myös puheenjohtaja Niko Lehdelle tai 
varapuheenjohtaja Saku Suhoselle.  
 

 
Pidetään kokoustauko ajassa 18.23. Jatketaan kokousta 18.32.  
 
Siirrytään kohtaan 12. 
 
 

11. Kertsin käyttö  
 

TAUSTAA: Biosfääri ry:n puheenjohtajatapaamisessa 18.3. on tullut esiin Symbioosi ry:n erittäin heikko 
taloustilanne. Symbioosi ry:n merkittävä tulonlähde on Vappushokkelo, joka on tältä vuodelta 
koronaviruksen vuoksi peruttu. Lehti on ollut aiheesta myös erikseen yhteydessä Symbioosi ry:n 
puheenjohtajaan Essi Roiniseen ja luvannut, että MYY ry:n hallitus pohtii, miten tilanteessa voitaisiin auttaa 
Symbioosi ry:tä. Järjestö on MYY ry:lle läheinen ja monet myyläiset ovat myös Symbioosi ry:n jäseniä. 
 
Kertsi, kertsin ruokamyynti ja etenkin siellä juotava kahvi aiheuttavat Symbioosille merkittävästi kuluja. MYY 
ry käyttää samaa kertsiä ja MYY ry:n jäsenet juovat kertsillä kahvia. Kahvia on yleisesti virheellisesti pidetty 
ilmaisena ja tätä käsitystä on siirretty eteenpäin esimerkiksi uusille fukseille. MYY ry on erehdyksessä jopa 
mainostanut ilmaista kahvia MMYL:n fuksilehdessä.  
 
Symbioosi ry käsittelee kertsimyynnin tulevaisuutta itse. Kun päätöksiä esimerkiksi kahvin hinnoittelun 
suhteen tehdään, MYY ry tiedottaa Symbioosin kanssa käytävien keskustelujen pohjalta jäsenistöään uusista 
toimintatavoista. Jäsenistölle on tehtävä selväksi, ettei kahvi ole ilmaista. Jäsenistölle myös selvennetään 
tiedotteessa taustoja tilanteen takana. 
 
Käytiin keskustelua myös mahdollisesta keräyksestä Symbioosi ry:n hyväksi korvauksena siitä, että kahvia on 
laajalti jo juotu ilman korvausta. Päätöksiä tästä ei kuitenkaan tehty. Toistaiseksi MYY ry seuraa nyt tilannetta 
ja keskustelee sen etenemisestä Symbioosi ry:n kanssa.  
 
Esiin nousi myös ehdotus hävikkikahvin hyödyntämisestä kertsillä. Esimerkiksi Viikki-speksi on saanut 
hävikkiin menossa olevaa kahvia ilmaiseksi.  
 
Palataan kohtaan 9. 
 

 
12. MYY ry:n tapahtumat ja haalarimerkkikilpailu COVID-19-epidemian aikana 

 
Käytiin keskustelua siitä, millaisia etätapahtumia tai -tekemistä voitaisiin järjestää jäsenistölle. Esimerkiksi 
ViTa ry:llä on yhteistyössä Lipidi ry:n kanssa somehaaste ja Risto Willamo on mainostanut sähköpostilistalla 
lintubongausta, jota voi edelleen harrastaa. 
 
Ehdotettiin Instagramiin haastetta, jossa kuvassa olevista vaihtoehdoista ympyröidään itselle mieluisampi 
vaihtoehto, sekä vinkkejä ympäristöystävällisestä karanteenitekemisestä. Myös vinkkejä etäopiskelun 
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helpottamiseksi ehdotettiin. Tämä voitaisiin toteuttaa somekampanjana, jossa jaettaisiin oman päivän kulkua 
hieman humoristisesti ja haastettaisiin jäsenistöä tähän mukaan. Mahdollisesti tässä voitaisiin tehdä myös 
yhteistyötä esimerkiksi Symbioosi ry:n kanssa.  
 
Etätapahtumaa alkavat suunnitella Hietanen, Lumijärvi ja tapahtumavastaavat Fewer ja Leminen. Selvitetään 
Symbioosi ry:n kiinnostusta osallistua ja keskustellaan aiheesta lisää Slackissa. 
 
Haalarimerkkikilpailuun ei ole toistaiseksi tullut merkkiehdotuksia. Kisasta julkaistaan Instagramissa ja 
Facebookissa mainokset, joissa kisa julistetaan alkaneeksi. Merkkien aiheita ei ole rajattu. Ehdotuksia voi 
lähettää hallitukselle sähköpostitse. Voittaja valitaan Facebook-äänestyksellä.  

 
13. Haalarit 

 
ESITTELIJÄ: Hannele Pudas 
 
Haalaritarjouksia on pyydetty Silkkipaino Tam-Foliolta, Opiskelijahaalarit.fi:ltä ja EW-Sportilta (liite 3).  
 
Opiskelijahaalareiden kautta haalarit saisi toimituskuluitta ja halvimmillaan 34 eurolla per haalari. Kalliimpi 39 
euron haalari on valmis, suosittu paketti, jossa haalareissa on esimerkiksi taskuissa vetoketjut. 
Ympäristöystävällinen kangas maksaisi 10 euroa lisää per haalari. Painokulut riippuvat painettavan kuvan 
koosta ja ne maksetaan jokaisesta painatuksesta erikseen. 
 
Silkkipaino on hieman halvempi, joko 32 € tai 33,29 € vetoketjutaskuilla. Lisäksi hintaan lisätään jokaisesta 
haalarista 0,75 euron toimituskulut. Painatuksille on vakiokoko, joka maksaa 1,2 € per painatus.  
 
EW-sport on halvin maksaen 29,9 €. Jokainen painatus maksaa 0,97 €. Toimituskulut eivät ole tiedossa. 

 
Aiempien kokemusten perusteella Opiskelijahaalareihin oltu tyytyväisiä. Vetoketjutaskuja pidettiin tärkeinä 
käytännöllisyyden kannalta. Päätetään valita haalaritoimittajaksi Opiskelijahaalarit.fi. 

 
Kotkamillssille lähetetään sponsorisopimus, sillä yritys on luvannut jälleen sponsoroida haalareita. Pudas 
hoitaa sopimuksen lähettämisen. 

 
14. Tiedotusasiat 

   
TOP 3:  Haalarimerkkikisa on alkanut! 
 Somehaaste käynnistyy pian! 
 Eksku Wärtsilään 8.9. VV:n kanssa. 
  

 
Leväperäisen päätoimittajalta Minna Huoviselta on tullut sähköpostia kevään toisen Leväperäisen 
julkaisemiseen ja toteuttamiseen liittyen. Lehteä varten otetaan vastaan juttuja ja kuvituksia, ja se julkaistaan 
Huovisen mukaan ainakin sähköisenä.  

 
Koska koronavirustilanteen vuoksi fyysisillä lehdillä ei tehtäisi mitään, sillä niitä ei esimerkiksi voisi nyt noutaa 
mistään luettavaksi, lehteä on turha fyysisesti painattaa. Päätetään toteuttaa Leväperäinen 2/2020 vain 
sähköisenä. Lumijärvi ottaa aiheesta yhteyttä Huoviseen. 

 
 

15. Opintoasiat 
 

ESITTELIJÄ: Krista Koppelomäki 
 
Johtoryhmä kokoustaa 24.3.  
 
Koronavirustilanteeseen liittyen Koppelomäki laatii opintotiedotteen, jossa kerrotaan koronaviruksen 
aiheuttaman poikkeustilan seurauksista opintojen kannalta. Tiedotteessa vinkataan esimerkiksi 



mahdollisuudesta suorittaa nyt kursseja etänä eri yliopistoista. Koppelomäki toteuttaa tiedotteen kuluvan 
viikon eli viikon 13 aikana. 
 
 

16. Työelämäasiat 
 

ESITTELIJÄ: Hannele Pudas  
 
Syksylle on tulossa kolme ekskursiota: Sitra, Wärtsilä ja Ramboll, joka toteutetaan yhteistyössä Resonanssi 
ry:n kanssa.  

 
 

17. Kerhotoiminta 
 
ESITTELIJÄ: Jenna Hölttä 

 
Kerhotoiminta on toistaiseksi jäissä, kuten hallituksen ylimääräisessä kokouksessa päätettiin. Kerhoja voidaan 
kuitenkin kannustaa etätoimintaan. Kerhojen keksimää etätoimintaa voitaisiin mainostaa esimerkiksi MYY 
ry:n Instagramissa. 

 
18. Menneet tapahtumat 

 
Vimmojen Beer pong -turnaus järjestettiin 6.3. Järjestäjät olivat tapahtuman onnistumiseen tyytyväisiä ja 
kiitollisia kaikille tapahtumassa auttaneille. 
 
Beer pongin palautteeseen on vastannut kolme henkilöä. Kaikki vastanneet ilmoittivat olleensa tapahtumaan 
erittäin tyytyväisiä. Tilasta, tunnelmasta, tarjoiluista ja viihdykkeistä pidettiin. Ajankohdasta maaliskuussa ei 
pidetty, mutta syy tälle jäi epäselväksi. Lisäksi muussa palautteessa todettiin, että Vimmojen aktiivisuuteen ja 
poikkitieteelliseen iltaan oltiin tyytyväisiä. 
 
 

19. Tulevat tapahtumat 
 
8.9. Exqu Wärtsilään VV:n kanssa 
18.9. Fuksisitsit Alina-salissa 
16.11. Toinen Alina-varaus 
 

20. Muut esille tulevat asiat 
 
Tänään 23.3. on pidetty ensimmäinen etäkoulutus tuutoreille, ja myös kaikki loput tuutorkoulutuksen 
tapaamiset ovat etätapaamisia. Tuutorit jaettu neljään ryhmään. Myyläisiä tuutoreita on paljon, ja suuri osa 
kansainvälisistä tuutoreista on myyläisiä.   
 

21. Seuraava kokous 
 
ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta 
 
PÄÄTÖS: Pidetään seuraava kokous etänä tiistaina 7.4. klo 12 alkaen.  
 

22. Kokouksen päättäminen 
 
Päätetään kokous 19.29.  
 
 

 
 
 



LIITTEET: 
 
Liite 1. Esityslista 
 
Liite 2. Beer pong -turnauksen budjetti 
 
Liite 3. Haalaritarjoukset 


