
Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry 

Hallituksen kokous 6/2020 

Aika: 7.4.2020 klo 12.00 
Paikka: Online 
Osallistujat:  Niko Lehti 
 Saku Suhonen 
 Paula Hietanen 
 Olga Lumijärvi 
 Krista Koppelomäki 
 Hannele Pudas 
 Jenna Hölttä 
 Lea Fewer 
 Sohvi Leminen 
 
 
 
 
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen  
 
PÄÄTÖS: Avataan kokous ajassa 12.21. 

 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

ESITYS: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 
 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

ESITYS: Hyväksytään esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi. 
 

PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 
 

 
4. Pöytäkirjan 5/2020 hyväksyminen 

 
ESITYS: Hyväksytään mainittu pöytäkirja  

 
PÄÄTÖS: Hyväksytään pöytäkirja 5/2020.  

 
 

5. Ilmoitusasiat 
 
Tilahaun määräpäivä on 29.4. Käsitellään tarkemmin tilahaku-kohdassa (kohta 11).  
 
Leviksen juttujen määräpäivä on 27.4. 
 
Haalarimerkkien toimitustapaa on muutettu. Niitä ei haeta fyysisesti, vaan niille saadaan ilmainen postitus. 



 
Markus Lauhan kellarissa on 40 MyyWeitä, joiden on luultu kadonneen. MyyWeit on aikoinaan viety sinne 
säilytykseen niiden tilauksen yhteydessä. Lauha otti yhteyttä, koska arveli, että nykyinen hallitus ei tiedä 
tästä. Sana ei olekaan kulkenut hallitusten välillä, eikä edellisessäkään hallituksessa ainakaan kaikilla ollut 
tietoa laulukirjojen olinpaikasta. Toistaiseksi kirjoja pidetään vielä Lauhan luona säilössä, mutta ne haetaan 
mahdollisimman pian ja niille etsitään uusi säilytyspaikka. 

 
6. Saapunut posti 

 
Fyysisen postin tilannetta ei koronaviruksen vuoksi päästä tarkistamaan. Sähköpostiin ei ole saapunut mitään 
tärkeää. 

 
 

7. Talous 
 

7.1. Talouden tilanne ja maksut 
 
Speksin lipputilaus on maksettu ja lipun tilanneisiin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian.  
 
Hietanen selvittää talouden tilannetta syksyä ajatellen. On selvitettävä, mitä nyt koronan takia tapahtuu MYY 
ry:n rahatilanteelle. Esimerkiksi kevään peruttujen tapahtumien vuoksi menetetään voitot, joita niistä olisi 
mahdollisesti voitu saada. Käsitellään asiaa tarkemmin ensi kokouksessa. 

 
8. Agronomiliiton yhteistyösopimuksen tarkistus  

 
ESITYS: Tarkistetaan Agronomiliitolta tullut sopimusluonnos (liite 2). 
 
Jäsenmäärän kasvun vuoksi Agronomiliiton maksama avustus kasvaa 835 euroon. Muuten sopimus vastaa 
pitkälti aiempia sopimuksia. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksytään sopimusluonnos. Lehti allekirjoittaa varsinaisen sopimuksen. 
 
 

9. Loimun yhteistyösopimuksen tarkistus  
 
ESITYS: Tarkistetaan LOIMU Ry:ltä tullut sopimusluonnos (liite 3). 
 
Sopimusluonnos on hyvin samanlainen kuin aiempien vuosien sopimukset. Sopimuksessa vanhentunut 
tilinumero ja vanhentuneet yhteystiedot, jotka päivitetään. Hietanen ottaa aiheesta yhteyttä. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksytään päivityksin tilinumeroon ja yhteystietoihin. 
 
 
Aloitetaan kokoustauko ajassa 12.53.  
 
Jatketaan kokousta ajassa 13.04. 

 
 
10. Haalarimerkkikilpailu  

 
ESITYS: Päätetään haalarimerkkikilpailun palkinnosta. Palkinto voisi edistää kilpailua, sillä 
haalarimerkkikilpailu on lähtenyt hitaasti käyntiin.  
 
PÄÄTÖS: Palkintona on maksimissaan viidentoista euron (15 €) etu yhden MYY ry:n tapahtuman 
osallistumismaksuun. Lisäksi voittaja saa suunnittelemansa merkin ilmaiseksi.  

 
 



11. HYY:n tilanjako 
 
ESITYS: Päätetään MYY ry:n kanta tilajaon suhteen 
 
Taustaa: Tilajako on tulossa ja sen määräpäivä on 29.4. Viikin järjestöt pohtivat yhdessä Darwin-klusterin 
hakemista, ja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys TYT on ollut mukana ajamassa asiaa. MYY ry:n tilan 
tarve on edelleen olemassa ja tila kiinnostaa edelleen. MYY ry odottaa muiden ainejärjestöjen kantoja asiaan.  
 
PÄÄTÖS: Ei päätöstä. Palataan asiaan myöhemmin, kun muiden ainejärjestöjen kannat ovat tiedossa. 

 
 

12. Vappu 
 
Jonkinlainen online-Vappu on tulossa.  
 
On pohdittu online-sitsien järjestämistä tai Digibaarin huonetta, jossa voisi rennosti hengailla ja jutella. 
Käytännön asioita pitää miettiä.  
 
Digibaarin soveltuvuutta aiotaan testata. Kiinnostuneita Digibaarin koeajoon ovat Pudas, Leminen, Fewer, 
Hietanen, Lehti, Hölttä ja Lumijärvi. 

 
13. Tiedotusasiat 

 
Aktivoidutaan somen suhteen. Tällä hetkellä se on ainut mahdollinen tapa järjestää jäsenistölle tekemistä ja 
tukea hankalaan tilanteeseen. 
 
Pohdittiin Risto Willamolta ajankohtaisten lintutärppien pyytämistä, sillä lintubongaus on mahdollista 
edelleen. Hietanen ottaa yhteyttä Willamoon.  
 
Suunnitellaan tapahtuman järjestämistä Whatsapissa Digibaari-tiimin voimin, johon lisätään myös Riekkinen.  

   
TOP 3  1. Agronomiliiton ja Loimun yhteistyösopimukset hyväksytty 
 2. Lintubongausvinkkejä tulossa someen 
 3. Haalarimerkkikisan palkinto: 15 € etu MYYn tapahtumaan! 

 
 

14. Opintoasiat 
 

ESITTELIJÄ: Krista Koppelomäki 
 
Jaanika Blomster järjestää Zoomissa opinto-ohjaustilaisuuden torstaina 16.4. klo 12.00 alkaen. 
 
Keskusteltiin, että pyritään järjestämään myös MYY ry:n oma opintotapahtuma esimerkiksi Zoomissa ottaen 
mallia MMYL:n Zoom-opintopiireistä. Tätä alkavat suunnitella Koppelomäki ja Lumijärvi.  
 
Lehti selvittää Willamolta mahdollisuutta kerätä työtunteja ENV-365-kurssille Zoom-keskustelujen avulla. 
Lukuisat myyläiset suorittavat kyseistä kurssia parhaillaan, joten Zoom-keskustelut voisivat olla hyödyllisiä.  

 
 

15. Työelämäasiat 
 

ESITTELIJÄ: Hannele Pudas  
 
Opiskelijahaalareihin oltu yhteydessä haalaritilauksesta, ja asiaan palataan syksymmällä. Mallihaalarit tulevat 
MYY ry:lle ensimmäisinä.  
 



ViikkiAreenasta on tulossa kokous, mutta päivää ei ole vielä päätetty. Pudas laittaa Slackiin ViikkiAreenan 
kokouksesta koosteen kokouksen jälkeen. 
 
Kotkamillsille lähetetty allekirjoitettu sopimus, mutta vastausta ei ole vielä tullut. Hidas vastaaminen voi 
liittyä koronaan, mutta jos vastausta ei ala kuulua, Pudas lähettää muistutusviestin.  

 
 

16. Kerhotoiminta 
 
ESITTELIJÄ: Jenna Hölttä 
 
Mitään kerhotoimintaa ei toistaiseksi ole, vaikka kerhoja on kannustettu järjestämään etätapahtumia. 
 
Käsityökerhon suunnittelema haalarimerkkiompelu voitaisiin järjestää esimerkiksi Zoomissa. Myös 
esimerkiksi liikuntakerhoa voisi kannustaa etätapahtuman järjestämiseen. Hölttä muistuttaa kerhoja siitä, 
että tapahtumia voi mahdollisuuksien mukaan järjestää etänä ja se olisi toivottavaa, jotta jäsenistölle 
saataisiin tekemistä karanteenioloihin. 

 
 

17. Menneet tapahtumat 
 
Ekskun suunnittelukokous 25.3., 14 osallistujaa 
 
Kuplan tuutorikoulutus 23.3., 9 osallistujaa 
 

 
18. Tulevat tapahtumat 

 
8.9. Exqu Wärtsilään VV:n kanssa 
 

 
19. Muut esille tulevat asiat 

 
Syksyn ekskursion tilanne on auki. On epäselvää, voiko syksyllä edes matkustaa ulkomaille. Vaihtoehtona on 
ekskutiimissä mietitty kotimaan ekskursiota. Lumijärvi pyytää ekskuvastaavia ensi kokoukseen kertomaan 
tilanteesta. 

 
 

20. Seuraava kokous 
 
ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta 
 
PÄÄTÖS: Tiistai 28.4. klo 16 alkaen etänä. 

 
 

21. Kokouksen päättäminen 
 
Päätetään kokous kello 14.00. 

 
  
LIITTEET:  
  
Liite 1. Esityslista  
  
Liite 2. Agronomiliiton sopimusluonnos 

  
Liite 3. Loimu ry:n sopimusluonnos 



 


