Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry
Hallituksen kokous 12/2020
Aika: 15.10.2020 klo. 16.00
Paikka: Biokeskus 3. 2.kerros ja online
Osallistujat:
Niko Lehti
Olga Lumijärvi
Paula Hietanen
Krista Koppelomäki
Sohvi Leminen
Mirko Riekkinen
Lea Fewer
Jenna Hölttä
Saku Suhonen

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

1.

Kokouksen avaus
ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen
PÄÄTÖS: Avataan kokous ajassa 16.13.

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
ESITYS: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Saku Suhonen saapui 16.13.
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

3.

Esityslistan hyväksyminen
ESITYS: Hyväksytään esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Poistetaan kohta 8, sillä uusia jäseneksi hyväksyttäviä ei ole. Hyväksytään tällä muutoksella.

4.

Pöytäkirjan 11/2020 hyväksyminen
ESITYS: Hyväksytään mainittu pöytäkirja
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

5.

Ilmoitusasiat
HYY:ltä tulossa ohjeita etäkokous- ja äänestysohjeita

Karkkilan varaus on peruttu
Alina-salin ennakkovarauskierrokset alkaneet 13.10.
Haalarisponsoreiden haku päättyy perjantaina 16.10.
Etämerkkimarkkinat tulossa – MYY on alustavasti mukana
HYY suosittelee sisätapahtumiin 20 henkilön ja ulkotapahtumiin 40 henkilön rajoituksia koronatilanteen takia.
Muuten ohjeistus on jokseenkin samanlainen kuin aiemmin.
HYYn järjestökilpailu on alkanut
Uusia haalarimerkkejä on painossa

6.

Saapunut posti
Historiikin toimittava Eeva Huttunen on lähettänyt sähköpostia liittyen historiikin toimitustyöhön ja esittänyt
laskutusta Universon kautta. Niko Lehti ja Paula Hietanen jatkavat yhteydenpitoa.

7.

Talous

7.1. Talouden tilanne ja maksut
Ei merkittäviä muutoksia.

8.

Haalarit 2020
ESITTELIJÄ: Niko Lehti
ESITYS: Keskustellaan alustavasta haalaritilauksesta ja sponsoreiden paikoista (liite 2.)
Mahdollisesti sponsoriksi tulossa myös Alleco Oy.
PÄÄTÖS: Hyväksytään alustavasti haalarisponsorit ja niiden paikat liitteen 2 osalta. Sponsorien lopulliset
paikat hyväksytään kokouksessa 13/20.

9.

Opintoasiat
ESITTELIJÄ: Krista Koppelomäki
Opiskelijaedustajien haku johtoryhmiin on päättynyt. Ympäristötieteiden kandiohjelmasta hakijoita oli kuusi,
mikä oli tiedekunnan isoin hakijamäärä. ECGS-maisteriohjelmasta oli neljä hakijaa. Hakijoiden määrään ollaan
tyytyväisiä.
Lukiolaisille suunnattua esittelyvideota ympäristötieteen opinnoista tehdään parhaillaan.
Kokouksessa 10 keskusteltiin siitä, että opiskelijoita haluttaisiin etäopiskeluaikana tukea ja pohdittiin Zoometäopiskelurinkien järjestämistä Maatalous-metsäylioppilaiden liiton (MMYL) esimerkin tapaan. Olga
Lumijärvi kysyi niitä järjestämässä olleelta Sonja Naalisvaaralta niiden osallistujamäärää. Naalisvaaran
mukaan osallistujia oli hyvin vähän, mutta hän kannusti MYY ry:tä silti kokeilemaan, koska opiskelijoiden
kynnys osallistua voisi olla matalampi, kun osallistujat ovat tutumpia.

Pyritään pitämään 9.11. Zoomissa Pomodoro-tekniikkaan perustuva opiskelutapahtuma ja katsotaan,
kiinnostaako se opiskelijoita. Lumijärvi on vastuussa sen järjestämisestä.

10. Tiedotusasiat
Hallituksen esittäytyminen somessa
Vuorovaikeutuksen somen inspiroimana voitaisiin julkaista somessa MYY ry:n hallituslaisten kuvat
esittelyineen haalareihin pukeutuneena. Toimihenkilöiden esittelyjä julkaistaan toistaiseksi torstaisin.
Hallitusesittelyiden pitäisi olla melko pian, jotta toimenkuvat saadaan esiteltyä niin, että myyläiset ehtivät
pohtia halukkuuttaan tehtäviin. Hallituslaisten esittelyt julkaistaan peräkkäisinä päivinä 2.–9.11. seuraavasti:
Niko Lehti 2.11., Saku Suhonen 3.11., Olga Lumijärvi 4.11., Sohvi Leminen ja Lea Fewer 5.11., Paula Hietanen
6.11., Krista Koppelomäki 7.11., Jenna Hölttä 8.11., Mirko Riekkinen 9.11. ja Hannele Pudas 10.11.
Sitra-ekskursiosta tiedottaminen
Tiedotetaan kaikissa someissa. Lehti tekee Facebook-tapahtuman ja Riekkinen hoitaa grafiikat. Tiedotus
22.10.
TOP 3 Y-kandi loisti jory-haussa!
Eksku Sitralle tulossa 5.11.
31.10. Haukiekskursio ja 23.10. luontoretki!

11. Kerhotoiminta
ESITTELIJÄ: Jenna Hölttä
Luontokerho järjestää luontoretken Viikkiin 23.10. Haukieksu tulossa.
Liikuntakerho on ollut aktiivinen. Tapahtumia ovat olleet mm. roskakävely ja jalkapalloa.
Kerhoja on muistutettu mahdollisuudesta käyttää niille budjetoitua rahaa.

12. Työelämäasiat
ESITTELIJÄ: Niko Lehti
MYY ry:n & VV:n yhteinen ekskursio Sitralle ja Loimun työelämätapahtuma ovat 5.11. Kello 15.00–16.30 on
Sitra, jonka jälkeen on Loimun osuus.

13. Loppusyksyn tapahtumat ja koronatilanne
ESITTELIJÄ: Niko Lehti
ESITYS: Pohditaan syksyn tapahtumia ja vaadittavia järjestelyjä vallitsevassa koronatilanteessa
Koronatilanne saattaa heiketä entisestään. Tapahtumien järjestämisen suhteen tilanne ei siis ole viime
kokouksesta muuttunut. Koronatilanteesta huolimatta Karkkilan tilalle halutaan jotain.
PÄÄTÖS: Koronarajoitukset ovat aiemmin päätetyn mukaisesti voimassa.

14. Tulevat tapahtumat
14.1.

31.10. Vimmojen Haukiekskursio

14.2.

23.10. Luontoretki

14.3.

5.11. MYY & VV Etäeksku Sitralle + Loimun työelämätapahtuma

14.4.

Tähtiretki marras-joulukuun aikana

14.5.

Mahdolliset muut tulevat tapahtumat
-

MYY kupla tai vastaava toiminnan esittelemiseksi
Varsinaista tapahtumaa toiminnan esittelemiseksi on hankalaa pitää rajoitusten vuoksi, joten
toteutetaan vaalimainos, jossa kerrotaan ehdolle asettumisesta.

-

Virkistäytyminen

-

Järjestögaala 18.11.

15. Menneet tapahtumat
-

Fuksiaiset 1.10.
Tapahtuma onnistui yllättävän hyvin, vaikka se jouduttiin viime hetkellä muuttamaan
etätapahtumaksi. Rastinpitäjiltä ja osallistujilta saatu positiivista palautetta. Rasteja pidettiin
monipuolisina. Kritiikkiä tuli alun odottelusta ja lyhyestä varoitusajasta, joihin ei kuitenkaan voitu
vaikuttaa. Palaute kokonaisuudessaan liitteessä 3. (60)

-

Liikuntakerhon roskakävely 5.10. (8)

-

8.10. katukoris (7)

-

14.10. futis (10)

16. Muut esille tulevat asiat
Jo aiemmin on otettu yhteyttä Henna Asikaiseen, sillä ympäristötieteiden opiskelijoiden tulokset HowULearnkyselyssä ovat olleet huolestuttavat. Asian hoitaminen on jäänyt muun muassa koronatilanteen vuoksi.
Lumijärvi ottaa uudelleen Asikaiseen yhteyttä ja kopiokenttään liitetään Koppelomäki ja Lehti, jotka myös
hoitavat asiaa.
Karkkilaan liittyen tarvitaan ylimääräinen kokous, josta Suhonen tekee Doodlen. Ajankohtana ensi tai
seuraava viikko.
Hietanen tarvitsee täydet tiliotteet tammi-helmikuilta, sillä taloudenhoitajan vaihdokseen liittyvien
käytännön syiden aiheuttaman viivästyksen vuoksi Hietanen ei saanut niitä pankista alkuvuonna. Jotta
dokumentit saadaan pankilta, tarvitaan hallituksen kokouksen hyväksyntä. Otetaan tämä aiheeksi seuraavaan
kokoukseen.

17. Seuraava kokous
ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta
PÄÄTÖS: Suhonen tekee Doodlen.

18. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous 17.33.

LIITTEET:
Liite 1. Esityslista
Liite 2. Haalarit ja sponsoreiden paikat
Liite 3. Palaute fuksiaisista

