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KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen  
 
PÄÄTÖS: Avataan kokous ajassa 17.19. 

 
 

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 tuleviin tapahtumiin luontoretki. Hyväksytään tällä muutoksella. 
 

 
4. Pöytäkirjan 10/2020 hyväksyminen 

 
ESITYS: Hyväksytään mainittu pöytäkirja  

 
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 
 

5. Ilmoitusasiat 
 

• Alina-salin varauskierrokset alkavat 13.10.  
Sohvi Leminen hoitaa varauskierrokseen osallistumisen.  



• Häirintätilanteet järjestötoiminnassa -koulutus 7.10  
Halukkaat voivat osallistua. 

 
 

6. Saapunut posti 
 

• HYAL on lähettänyt sähköpostia liittyen monitoimitilojen hankkimiseen viikkiläisille 
 

 
 

7. Talous 
 

7.1. Talouden tilanne ja maksut 
 
Ei merkittävää muutosta viime kokouksesta. 

 
 

8. Uudet jäsenet 
   

ESITTELIJÄ: Paula Hietanen 
 
ESITYS: MYY ry:n uudet jäsenet ilmenevät liitteestä 2. Hyväksytään MYY ry:hyn 50 uutta jäsentä.  
 
PÄÄTÖS: Hyväksytään uudet jäsenet esityksen mukaisesti.  

 
 

9. Opintoasiat 
 

ESITTELIJÄ: Krista Koppelomäki 
 
Haku koulutusohjelmien johtoryhmiin on auki. Haku on alkanut viime viikolla ja jatkuu tämän viikon (viikko 
40). Haun tilanne ei ole tiedossa, mutta jotta hakijoista ei olisi pulaa, hakua mainostetaan vielä opiskelijoille.   
 
Viime kokouksessa käsitellystä hops-tuutoroinnista ei ole toistaiseksi saatu lisätietoja, mutta Koppelomäki 
seuraa tilannetta.  

 
10. Tiedotusasiat  

 
Zero Waste -syyskuuhun liittyen pitää julkaista vielä kolmas postaus 30.9. 
 
TOP 3 1. Haku joryihin on auki! 
 2. Zero Waste -haasteen loppukiri! 
 3. Liikuntakerhon roskakävely 5.10. 

 
 
 

11. Kerhotoiminta 
 
ESITTELIJÄ: Jenna Hölttä 
 
Kerhoja on kannustettu järjestämään koronaohjeistuksen mukaisia tapahtumia, ja liikuntakerho ja taidekerho 
ovat aktivoituneet: taidekerho on järjestänyt kylttipajan ja liikuntakerho pihaleikkitapahtuman.  
 
Liikuntakerho aikoo alkaa järjestää myös lisää tapahtumia, ja sen tavoitteena on pitää suunnilleen viikoittain 
matalan kynnyksen tapahtuma. Tänään 29.9. järjestetään pesäpalloa ja 5.10. on luvassa roskakävely. 
 
Taidekerho on järjestänyt kylttipajan. Muiden kerhojen osalta tapahtumia ei ole tiedossa.   



 
Muistutetaan kerhoja mahdollisuudesta käyttää rahaa budjetin puitteissa, sillä kerhot eivät ole käyttäneet 
tätä mahdollisuutta. Tämä voisi mahdollisesti myös aktivoida kerhoja. 
 

12. Loppusyksyn tapahtumat ja koronatilanne 
 
ESITTELIJÄ: Niko Lehti 
 
ESITYS: Pohditaan syksyn tapahtumia ja vaadittavia järjestelyjä vallitsevassa koronatilanteessa 
 
PÄÄTÖS: Aiemmin on päätetty, että noudatetaan Biosfäärin turvallisuusohjeita tapahtumien 
järjestämisessä. Isommat tapahtumat järjestettävä etänä, mutta pienempiä tapahtumia, kuten kerhojen 
tapahtumia, voidaan pitää aiempien ohjeiden mukaisesti ulkotapahtumina. Koronaohjeistusta käsitellään 
hallituksen kokouksissa säännöllisesti koronatilanteen jatkuvan muuttumisen vuoksi. 

 
13. Tulevat tapahtumat 

 
13.1. 1.10. Fuksiaiset  

 
Fuksiaisten ohjeet on päivitetty koronatilanteen muutoksen vuoksi eilen 28.9. Tapahtuma pidetään 
Zoomin välityksellä, kun aiemmin oli suunniteltu ulkotapahtumaa. Tähän mennessä fuksiaisiin on 
ilmoittautunut kuusi rastia, mutta rastinpitäjiin otetaan muutosten vuoksi yhteyttä. Tapahtuma alkaa 
yhteisellä aloituksella yhteisessä Zoom-huoneessa. Itse rastit toteutetaan omissa Zoom-huoneissaan. 
Lopuksi pidetään perinteiseen tapaan vala Eduskuntatalon vieressä, mutta vala pidetään altistumisten 
välttämiseksi mahdollisimman nopeasti ja turvavälejä noudattaen. Valassa tarjoillaan hyvää hygieniaa 
noudattaen boolia. 

 
13.2. 5.10. Roskakävely 

  
 Liikuntakerho järjestää roskakävelyn, jossa lenkkeillen tai kävellen kerätään roskia. 
 

13.3. Mahdolliset muut tulevat tapahtumat 
 

• Loimun, MYYn ja VV:n yhteinen tapahtuma 
Loimu on ottanut yhteyttä ja ehdottanut yhteistapahtumaa. Tapahtuma järjestämisessä pitää 
kuitenkin huomioida, että sen on oltava matalan kynnyksen tapahtuma ja koronarajoitukset tulee 
huomioida. Lehti ottaa yhteyttä VV:n puheenjohtajaan. Tapahtuma voisi olla esim. kyykkää 
ulkona, ja Loimun puhuja voisi tämän yhteydessä esitellä Loimun toimintaa. 

 

• MYY-kupla tai vastaava toiminnan esittelemiseksi 
Jenna Hölttä, Niko Lehti, Paula Hietanen ja Sohvi Leminen alkavat pohtia, miten tapahtuma 
voitaisiin järjestää.  

 

• Virkistäytyminen 
Pohditaan hallituksen ja toimihenkilöiden virkistämistä Slackissa. 

 

• Luontoretki 
Risto ”Ripa” Willamon sähköpostin ideoimana voitaisiin järjestää luontoretki. Hölttä ehdottaa 
tätä ensisijaisesti luontokerholle, jota hallitus luonnollisesti on valmis auttamaan retken 
järjestämisessä. Retki olisi hyvä saada lokakuulle.  

 
 
 
 
 
 
 



14. Menneet tapahtumat 
 

• Orientoivan viikon palaute 
 

Palautetta on antanut 11 vastaajaa. Onnistuneena pidettiin muun muassa yleistä tunnelmaa, rentoutta ja 
muihin tutustumista. Korkeasaaresta kohteena pidettiin. Kehitysehdotuksissa mainittiin esimerkiksi, että 
yhteistä ohjelmaa olisi toivottu enemmän. Kritiikkiä oli kuitenkin kokonaisuudessaan melko vähän. 
 

• Kerhojen tapahtumat: 
 

22.9. Pihaleikit 
28.9. Taidekerho 
29.9. Pesäpallo 

 
 
15. Edustajan valinta Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan 

 
ESITTELIJÄ: Niko Lehti 
 
ESITYS: Kartoitetaan halukkaita Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan ja päätetään tarvittaessa, miten 
kyseinen henkilö saadaan rekryttyä. 
 
PÄÄTÖS: Hallituksen sisällä ei halukkaita tehtävään. Lehti kirjoittaa Facebook- ja sähköpostimainoksen. 

 
 

16. Muut esille tulevat asiat 
 

Fuksit ovat kertoneet haalarikokonsa ja haalarisponsoreiden hankintojen määräpäivä on 16.10.  
 

 
17. Seuraava kokous 

 
ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta 
 
PÄÄTÖS: Päätetään seuraavan kokouksen ajan kohta Doodlessa. 

 
 

18. Kokouksen päättäminen 
 
Päätetään kokous ajassa 18.23. 
 
 
 
 
 
 
LIITTEET:  
  
Liite 1. Esityslista   
Liite 2. MYY ry:n uudet jäsenet 


