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KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen  
 
PÄÄTÖS: Avataan kokous ajassa 18.01. 

 
 

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 kohdan 17. Muut esille tulevat asiat alle Whatsapp-ryhmä ja Pride. Hyväksytään 
esityslista näillä muutoksilla. 
 

 
4. Pöytäkirjan 9/2020 hyväksyminen 

 
ESITYS: Hyväksytään mainittu pöytäkirja  

 
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti.  

 
 

5. Ilmoitusasiat 
 

- Kertsiohjeet ovat valmiit ja SvNK kääntää ne myös ruotsiksi 
- Uusi järjestötiedote sähköpostissa 



 
6. Saapunut posti 

 
Ei saapunutta postia. 

 
 

7. Talous 
 

7.1. Talouden tilanne ja maksut  
 
Myy ry:n tilillä on rahaa 5248,41 €. Talousarvion seurantaversio on työn alla, koska koronavirustilanteen 
vuoksi esimerkiksi tapahtumia on peruuntunut runsaasti. Seurantaversioon päivitetään, mitkä suunnitelluista 
tapahtumista näillä näkymin ovat toteutumassa.  
 
Orientoivalla viikolla myytiin haalarimerkkejä ja kangaskasseja yhteensä 725 eurolla. Kangaskasseja on jäljellä 
4 ja Seksi myy -haalarimerkit ovat melkein loppuneet.  

 
Tilataan Seksi myy -merkkejä ja uusia Sie oot eläin -merkkejä 300 kappaletta kumpaakin Promlerilta. 
 
Siirrytään kohtaan 9. 

 
8. Tiedotusasiat 

  
TOP 3  

1. 25.9. fuksiaiset 
2. Myypiöt-WhatsApp-ryhmä siirtyy Telegramiin 
3. Osallistuminen Zero Waste syyskuu -haasteeseen 

 
Siirrytään kohtaan 18. 

 
9. Opintoasiat 

 
ESITTELIJÄ: Krista Koppelomäki 
 
Y-kandin opiskelijoita etsitään kahteen tehtävään: 
 
1. Koulutusohjelmaa halutaan esitellä videolla lukiolaisille ja muille kiinnostuneille, ja tehtävään haetaan 

kahta opiskelijaa. Valitut opiskelijat saisivat rahallisen palkkion, jonka suuruus on toistaiseksi epäselvä. 
Tehtävästä pyydetään ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä Jaanika Blomsteriin ja Petra Wikholmiin.  
 

2. Opiskelijoita etsitään hops-tuutoreiksi, eli tukemaan toisia opiskelijoita opintojen suunnittelussa ja 
koostamisessa, sillä tähän halutaan tarjota pitkäjänteisempää tukea ja ohjausta. Ei ole vielä päätetty, 
saisiko tehtävästä korvaukseksi palkkion vai opintopisteitä. Kiinnostuneita pyydetään ottamaan 
sähköpostitse yhteyttä Olli-Pekka Penttiseen. Tässä vaiheessa kiinnostuneiden opiskelijoiden ei vielä 
tarvitse sitoutua mihinkään.  

 
Myy ry:n toimintasuunnitelmassa on päätetty, että panostetaan opintovaikuttamiseen. Hallituslaisista kukaan ei 
tällä hetkellä pysty itse sitoutumaan yllä mainittuihin tehtäviin, mutta hallitus panostaa niiden mainostukseen, 
jotta jäsenistöstä löydettäisiin tehtäviin halukkaita. Koppelomäki lähettää asiasta sähköpostia Penttiselle ja 
kertoo, että vaikka henkilöresurssia ei voida luvata, henkilön etsinnässä ollaan halukkaita auttamaan.  
 
Koska syksy jatkuu kevään tapaan pääasiassa etäopiskeluna, halutaan opiskelijoita tukea. MMYL:n keväällä 
järjestämistä Zoom-opiskelusessioista voitaisiin ottaa mallia ja järjestää myyläisille omia Zoom-opiskelusessiota. 
Koska on kuitenkin epäselvää, olisiko tähän kiinnostusta, selvitetään asiaa kysymällä kevään Zoom-
opiskelurinkien suosiota niitä järjestämässä olleelta Sonja Naalisvaaralta. Olga Lumijärvi ottaa Naalisvaaraan 
yhteyttä. 
 



10. ViikkiAreena 
 

ESITTELIJÄ: Niko Lehti 
  
ESITYS: Päätetään ViikkiAreenaan osallistumisesta muuttuneessa tilanteessa. Keskustelua on käyty edellisessä 
hallituksen kokouksessa.  
 
ViikkiAreenan eteen on jo tehty paljon työtä, mutta tapahtuman jatko on epäselvä. Järjestelyissä on vielä 
paljon työtä, mutta rahan saaminen tapahtuman järjestämisestä on epävarmaa muutosten takia. 
Tapahtumaa järjestämässä ollut Hannele Pudas kokee, ettei tapahtuman järjestämisessä mukana oleminen 
tässä tilanteessa ole vaivan arvoista. Kukaan muukaan ei ole vapaaehtoinen järjestysvastuuseen. 
 
PÄÄTÖS: Vetäydytään ViikkiAreenan järjestämisestä. Pudas jakaa kontaktinsa tapahtumaa järjestämässä 
oleville, jottei jo tehty työ valu hukkaan.  
 
Siirrytään kohtaan 13. 
 

11. Historiikki 
 
ESITTELIJÄ: Niko Lehti 
 
TAUSTAA: 7.9. pidettiin historiikkipalaveri, jossa Paula Hietanen ja Niko Lehti keskustelivat historiikin 
etenemisestä ja budjetista Jenni Heikkisen kanssa. Historiikin budjetti (liite 2) on toimitettu hallitukselle. 
Historiikin tekstit saataneen valmiiksi syksyn aikana ja kuvia valitaan kevään aikana. Kuvien valintaan ja 
hankintaan tarvitaan nykyisten myyläisten apua. Historiikki valmistunee ensi vuonna vuosijuhliin mennessä. 
Heikkinen on tiedustellut MYYn mahdollisuutta maksaa rahallinen korvaus toimituksesta ja taitosta 
vastaaville henkilöille (esitetty toimitetussa budjetissa).  
 
ESITYS: Päätetään korvausten maksamisesta ja Heikkiselle maksettavasta korvauksesta. 
 
PÄÄTÖS: Maksetaan palkkiot historiikin toimituksesta ja taitosta vastaaville henkilöille liitteessä esitetyn 
mukaisesti Holvi-tililtä. 
 
 
Aloitetaan kokoustauko ajassa 19.38. Leminen poistuu.  
 

 
12. Kerhotoiminta 

 
ESITTELIJÄ: Jenna Hölttä 
 
Kylttipaja peruuntui sään takia. Tapahtumia ei ole juurikaan ollut. Huispaustreenit osallistujamäärineen on 
saatu toimintakalenteriin. Ainakin luontokerho ja liikuntakerho pystyisivat pitämään nykyisessä tilanteessa 
tapahtumia, esimerkiksi luontoretken Nuuksioon. Hölttä ehdottaa jotain tämän tyyppistä luonto- tai 
liikuntakerholle. Lisäksi Hölttä kysyy, kiinnostaako kerhonpitäjiä rasti fuksiaisissa.  
 
 Siirrytään kohtaan 14. 
 

13. Loppusyksyn tapahtumat 
 
ESITTELIJÄ: Niko Lehti 
 
ESITYS: Pohditaan syksyn tapahtumia ja vaadittavia järjestelyjä  
 
Jäsenistöltä on tullut viestiä, että toivotaan esimerkiksi sitsejä järjestettäväksi. Tapahtumien on edelleen 
oltava ulkotapahtumia aiemman päätöksen mukaisesti. Ulkotapahtuminen järjestämisessä hankaluutena on 
arvaamaton sää, joten käytännössä teltta tai jonkinlainen pressukatos on esimerkiksi sitseillä välttämätön.  



 
Sohvi Lemisellä on kontakti, jonka avulla hän voisi selvittää telttojen, pöytien ja tuolien vuokraamista 
Lahdesta. Tällöin voitaisiin pitää esimerkiksi Grundin pihalla koronarajoitteet huomioiden noin sadan hengen 
ulkotapahtuma, jossa olisi myös vessamahdollisuus sekä keittiö. Leminen selvittää teltan, pöytien ja tuolien 
vuokrauksen hintaa.  
 
Fuksiaiset pidetään 25.9. Tapahtumaan pitää hankkia rastinpitäjiä. Perinteisesti fuksiaisissa on ollut ainakin 
muutama tuutorrasti, tvexin, hallituksen speksin ja MMYL:n rastit sekä joidenkin kerhojen rasteja. 
Tapahtumavastaavat päättävät fuksiaisten teeman. Paikkana on perinteiseen tapaan Töölönlahden 
ympäristö. Fuksiaisten lopuksi Lehti pitää perinteisen myyläisvalan. Tapahtumalle ei järjestetä jatkoja, koska 
ulkona on kylmä.  
 
Fuksisitsit järjestetään lokakuun alussa ja Oktoberfest pidetään mahdollisesti lokakuun lopussa. Näitä 
tapahtumia varten tarvitaan aiemmin mainittu katos.  
 
PÄÄTÖS: Pidetään tapahtumia aiemmin päätettyjen rajoitustoimien mukaisesti. 
 
Jatketaan kohtaan 11.  
 

14. Osallistuminen Zero Waste syyskuu -haasteeseen 
 
ESITTELIJÄ: Niko Lehti 
 
TAUSTAA: HYYn ympäristövaliokunta järjestää Zero Waste syyskuu -haasteen, jonka teema on ”käytä jo 
olemassa olevaa”. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen vastuuhenkilöt ovat apuna järjestämisessä.  
 
ESITYS: Päätetään millä keinoilla MYY osallistuu haasteeseen.  
 
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus -tiimin vastaavien kanssa on puhuttu, että somessa kannustettaisiin jäseniä 
postaamaan haasteen teeman mukaisia ideoitaan ja nostettaisiin esiin heidän postauksiaan.  
 
PÄÄTÖS: Osallistutaan. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus -tiimin hallituksen jäsenet ottavat vastuun.  

 
15. Tulevat tapahtumat 

 
7.9.–13.9. Pride-viikko 
12.9. Biosfääri goes Pride -piknik 
15.9. Restart (HYY) (ilmoittautuminen) 
21. 9. Haalari-info klo 17 Zoomissa (Pudas, Paula Hietanen ja Lehti) 
25.9. Fuksiaiset (tapahtumavastaavat) 
Lokakuun alussa fuksisitsit 
Lokakuun lopussa mahdollisuuksien mukaan Oktoberfest 

 
16. Menneet tapahtumat 

 
24.8. Fuksibingo (Biosfääri) 
25.8. Eläinnimi-ilta (107) 
26.8. Fuksipiknik (Biosfääri) 
29.8. Vierailu Korkeasaareen (51) 
29.8. Fuksibileet (Biosfääri) 

 
Kerätään palautetta orientoivasta viikosta. Lea Fewer hoitaa tämän.   

 
 
 
 
 



17. Muut esille tulevat asiat 
 
 
- Myypiöt-Whatsapp-ryhmä on täynnä. Siirretään keskustelu Telegramiin, jossa ryhmän täyttymistä ei 

tarvitse miettiä, ja joka osalla myyläisistä jo tiedettävästi on käytössä. Saku Suhonen ja Olga Lumijärvi 
ottavat vastuun. Kerrotaan siirtymisen etenemisestä Slackissa.  

 
- Pride-viikko. Huomioidaan Pride-viikko MYYn somessa. Vaihdetaan Facebookissa ja Instagramissa 

profiilikuvaksi sateenkaari, sillä tällä halutaan osoittaa MYY ry:n kannattavan yhdenvertaisuutta ja tasa-
arvoa. Koska asian ei haluta jäävän vain pinkkipesuksi, pyritään kertomaan jäsenistölle, miten MYY ry 
konkreettisesti toimii asian edistämiseksi. Siksi somessa esitellään MYY ry:n yhdenvertaisuusvastaavat, 
jotka esittelevät postauksessa itsensä ja kertovat tehtävästään, ja lisäksi julkaistaan heidän kuvansa. 
Kysytään lisäksi jäsenistöltä, miten MYY koetaan suhteessa Prideen. Jäsenistön positiivista ja negatiivista 
palautetta otetaan vastaan.  

 

- Tvex: yritetään järjestää Tvex-piknik ensi viikolla (vko 38). Reetta Rossi ja Jasmin Johansson haluaisivat 
alkaa järjestää Tvex-kerhoa, jossa noin kerran tai kahdesti viikossa puhuttaisiin ruotsia kielitaidon 
ylläpitämiseksi ja kielikokeeseen valmistautumiseksi. Ohjeistetaan Tvexiä hakemaan tarjoiluja varten 
tukea yliopistolta. 

 
- Aletaan laittaa hallitusesittelyjä Instagramiin.  
 

 
Pudas ja Koppelomäki poistuvat 20.35.  
 
Siirrytään kohtaan 8. 

 
 

18. Seuraava kokous 
 
ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta 
 
PÄÄTÖS: Päätetään ajankohta Doodlessa. Suhonen hoitaa tämän. 

 
 

19. Kokouksen päättäminen 
 
Päätetään kokous ajassa 20.36. 
 
 
 
 
 
 
LIITTEET: 
 
Liite 1. Esityslista  
Liite 2. Historiikin budjetti 
 


