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KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen  
 
PÄÄTÖS: Avataan kokous ajassa 16.12. 

 
 

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: Lisätään uutena kohta 6. Eksku, jolloin seuraavien kohtien järjestysnumerot kasvavat yhdellä. 
Hyväksytään esityslista näillä muutoksilla. 
 

 
4. Pöytäkirjan 6/2020 hyväksyminen 

 
ESITYS: Hyväksytään mainittu pöytäkirja  

 
PÄÄTÖS: Lisätään kohtaan 17. Menneet tapahtumat Kuplan tuutorkoulutuksen osallistujamäärä (9 henkilöä). 
Hyväksytään tällä muutoksella. 

 



 
5. Ilmoitusasiat 

 
Tilahaun lomake on valmis.  
 
Dekaanin, varadekaanin ja opiskelijoiden lukukausikeskustelu pidetään 29.4. klo 13–15.  
 
 

6. Eksku 
 
ESITTELIJÄ: Kasper Mickos 
 
Koronaviruksen vuoksi ei tällä hetkellä ole mahdollista suunnitella sellaista ulkomaanekskua, kuin oli 
tarkoitus. Myös suuremman kotimaanekskun suunnittelu on nyt käytännössä mahdotonta, koska 
tulevaisuutta ei voi suunnitella edes viikon päähän. Seuraavan tiedotustilaisuuden jälkeen ekskuvastaavat 
laittavat ekskutiimille kyselyä ideoista. Ekskuvastaavat ovat tarvittaessa valmiita ekskun suunnitteluun myös 
kesän aikana. 
 
Olisi ehkä mahdollista järjestää pienemmän mittakaavan kotimaanreissu. Ison mittakaavan reissua ei nyt 
suurella varmuudella voida järjestää. Jos kotimaaneksku toteutuu, seuraava eksku voisi olla ulkomaaneksku, 
jotta peräkkäin ei tulisi kolmea kotimaanekskua. Koronavirusrajoitusten vuoksi ekskun osallistujamäärää 
pitänee harkita, jos ekskun jonkinlainen järjestäminen onnistuu. 
 
Ekskun talouden kannalta tilanne on hankala, sillä rajoitukset vaikuttavat myös varainkeruuseen. On 
mahdollista, että Flow-festivaali peruuntuu, jolloin myöskään sen kautta ei saataisi tuloja. Tilanne on 
toistaiseksi auki, mutta talkoosopimuksia ei ole tehty.  
 
Keskusteltiin myös ekskun perumisesta, sillä tilanteen pitkittyessä sen siirtäminen ensi vuodelle on käytännön 
syistä hankalaa. Tästä ei toistaiseksi tehdä mitään päätöstä, mutta tilannetta seurataan ja päätöksiä tehdään, 
kun tietoa on enemmän.  
 
Viestitään jäsenistölle, että ulkomaan eksku vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä. Kysytään jäsenistöltä ideoita 
ekskutiimille. Ekskutiimi hoitaa tiedotuksen, mutta infot voidaan jakaa MYY ry:n kanavilla. 
 

7. Saapunut posti 
 

Ei saapunutta postia.  
 

8. Talous 
 

8.1. Talouden tilanne ja maksut 
 
On tullut haalarimerkkitilauksen lasku 450.00 €. Määräpäivä on 30.4. Hyväksytään maksu.  
                                 
Speksille tarvitaan lipputilaukseen liittyen 30.4. mennessä tieto siitä, ketkä haluavat saada lippurahansa 
takaisin tai siirtää lippujaan. Tähän mennessä kolme henkilöä on siirtänyt lippua, ja muut ovat lahjoittaneet 
lippurahat Speksille. Tehdään speksille lasku niistä, jotka eivät olleet ehtineet maksaa. 
 
MYY ry:n syksyn budjettia ei ole vielä ehditty katsoa, mutta asiaan palataan myöhemmin.  

 
 

 
9. Haalarimerkkikilpailu  

 
ESITYS: Päätetään haalarimerkkikilpailun palkinnosta 
 
PÄÄTÖS: Päätetty edellisessä kokouksessa. 



 
 
 

10. HYY:n tilanjako 
 
ESITYS: Päätetään hakea uutta järjestötilaa Uudelta ylioppilastalolta yhdessä Viikin muiden 
opiskelijajärjestöjen kanssa. Tarkemmat tiedot ilmenevät tilahaun lomakkeesta (liite 2).  
 
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  
 
Aloitetaan kokoustauko ajassa 16.38.  
 
Jatketaan kokousta ajassa 16.47. 

 
 

11. Vappu 
 

Koronavirustilanteen vuoksi vappua joudutaan viettämään etävappuna. 
 
MYY ry:n Instagram-tilillä selvitettiin kiinnostusta vapun etäsitseihin, ja kyselyssä kiinnostuneita oli 28 ja 7 ei 
ollut kiinnostunut. Suunnitteluun on enää hyvin vähän aikaa, ja monilla vaikuttaa jo olevan muuta tekemistä 
vapulle. Etäsitsien järjestäminen ei vaikuta kannattavalta, kun vaivan suhteuttaa hyötyihin.  
 
Vapun etähengailua varten testattu Digibaari oli käytettävyydellään ok, mutta esim. Discord, jota on 
hyödynnetty muun muassa etäkertsinä, on käytettävyydeltään parempi. Digibaarin huoneeseen ei mahdu 
kovin montaa kerrallaan. Digibaaritapahtumaa ei järjestetä vapuksi. 
 
Instagramiin järjestetään kuvahaaste. Seuraajat haastetaan jakamaan tarinoissaan kuvia aiemmista vapuista 
tai lavastamaan vanhan vappukuvan ja merkitsemään kuvaan MYY ry:n tilin.  Haasteen ohjeet ja 
toteutuksen hoitavat Leminen ja Hietanen.  
 
Haalarimerkkiompelu järjestetään etänä Zoomissa 29.4. kello 14 alkaen. 
 
30.4. järjestetään hyvän vapun toivotus, jossa pyydetään seuraajia lähettämään vapputerveiset tai 
vapputunnelmia muille myyläisille Instagramissa. MYY ry:n Instagramiin laitetaan ohjeet ja pyydetään 
merkitsemään kuvaan @myy.ry. Haasteeseen osallistuneista arvotaan voittaja. Palkintona voittaja saa 
valita itselleen MYY ry:n myynnissä olevista merkeistä yhden. Leminen, Hietanen ja Lehti päivystävät 
Instagramissa ja jakavat osallistujien kuvia MYY ry:n tarinaan. 
 
Muistutetaan jäsenistöä vapun etätapahtumista, kuten hirven lakituksesta. Hietanen tekee näistä 
aikataulun Riekkisen avulla. Riekkinen tekee myös Vappuvalaan.  
 
Pyydetään Naalisvaaraa tekemään humoristiset viinikisamestarin terveiset. Itse Kotiviinikisa aiotaan 
järjestää, mutta toistaiseksi ei tiedetä, milloin se voidaan pitää. Ajankohdaksi on ehdotettu lukukauden 
alkua. 

 
12. Tiedotusasiat 

   
TOP 3: 
1. Dekaanin keskustelutilaisuus huomenna klo 13–15 
2. MYY ry hakee uutta järjestötilaa ensi vuodelle Uudelta ylioppilastalolta yhdessä MMYL:n ja Biosfäärin 

ainejärjestöjen kanssa. 
3. Vapun ohjelma julkaistaan N Y T 

 
Hietanen lisää myös TOP 3:n Instagramiin muiden Instagram-vastuiden ohella. 

 
Speksi kokoustaa 29.4. ja päättää uusien esitysten ajankohdat. 



 
ViikkiAreena järjestetään näillä näkymin 10.–11.11. 

 
13. Opintoasiat 

 
ESITTELIJÄT: Krista Koppelomäki, Niko Lehti 

 
ECGS-maisteriohjelman GS-puolen haussa jälleen epäselvyyksiä. Kun opintojen loppurutistus on ohi, voitaisiin 
haastatella yleisesti opiskelijoita sekä hallopedeja, ja kysellä eri maisteriohjelmien suhteen ohjelmien 
pääsyvaatimukset ja muita keskeisiä tietoja. Olisi tärkeää orientaatioviikonkin kannalta, että tiedot 
maisteriohjelmien vaatimuksista olisivat uusille opiskelijoillekin selvillä. Asiaa käsitellään myös Blomsterin 
kanssa kokouksessa 29.4.2020.  
 
Facebookissa on Opintoasiat-ryhmä, jossa jaetaan tietoa opintoihin liittyen. MYY ry:n nettisivuille voitaisiin 
mahdollisesti lisätä osio, jossa kerrottaisiin tiivistetysti opintoasioista, jotta tiedotus olisi mahdollisimman 
helposti tavoitettavissa. 

 
Viikko sitten (21.4.) pidettiin opintokokous. Koronatilannetta käsiteltiin. Kontaktiopetusta ei ole niin paljon 
kuin pitäisi. Koska tietyt opettajat eivät tule toimeen keskenään, joitakin kursseja toteutetaan hajautetusti. 
Tilanne ei näiltä osin ole opiskelijoiden edun mukainen.  

 
14. Työelämäasiat 

 
ESITTELIJÄ: Hannele Pudas  
 
VikkiAreenan kokous on pidetty ja kokouksessa puhuttiin ajankohdasta ja järjestelyistä. ViikkiAreena aiotaan 
järjestää EE-talolla 10.–11.11. Kestävyysaloille (ympäristö-metsä-maatalous) olisi ehkä oma päivä, ja toinen 
päivä olisi ekonomiapainotteisempi. Ohjelmassa olisi esimerkiksi paneelikeskustelua. Aiemmin ohjelmassa 
olleet luennot eivät ole olleet kovin suosittuja, joten niitä ei välttämättä pidetä. 
 
Tapahtumaa varten tarvitaan yritysten kontaktointia.  Pudas ottaa yhteyttä ainakin Pöyryyn, Wärtsilään ja 
Remeoon. Monia ympäristöalan kiinnostavia yrityksiä on jo kontaktointilistalla. Jos MYY ry:ltä tulee ideoita 
yrityksistä, joihin ottaa yhteyttä, vinkataan Putaalle.  
 
Kotkamilssille oltu yhteydessä ja sponsorisopimus on luvattu toimittaa. Yleisesti sponsoreihin ei paljon ole 
oltu yhteydessä tilanteen takia, mutta mahdollisesti voidaan päivittää lomake. 
 

15. Kerhotoiminta 
 
ESITTELIJÄ: Jenna Hölttä 
 
Käsityökerholla tulossa tapahtumana 29.4. haalarimerkkien ompelu etänä Zoomissa. 
 
Kerhoja on kannustettu järjestämään tapahtumia, mutta ainakaan toistaiseksi ei ole tiedossa muita 
kerhotapahtumia. 

 
16. Tulevat tapahtumat 

 
Fuksi-ilta 8.9. klo 17 alkaen Agronomiliiton tiloissa ja ravintola The Cockissa. 
 

 
17. Muut esille tulevat asiat 

 
Ei muita esille tulevia asioita. 

 
18. Seuraava kokous 

 



ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta 
 
PÄÄTÖS: Sovitaan ajankohta Slackissa. Pyritään pitämään kokous viikolla 21. 

 
 

19. Kokouksen päättäminen 

 

Päätetään kokous ajassa 17.46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITTEET: 

Liite 1. Esityslista 

Liite 2. Tilahaun lomake 


