
Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry 

Hallituksen kokous 13/2020 

Aika: 28.10.2020 klo 13.00 
Paikka: Online 
Osallistujat:  Niko Lehti 
 Paula Hietanen 
 Sohvi Leminen 
 Hannele Pudas 
 Krista Koppelomäki 
 Lea Fewer 
 Jenna Hölttä 
 Saku Suhonen 
 Olga Lumijärvi  
 
 
 
 
 
 
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen  
 
PÄÄTÖS: Avataan kokous 13.08. 

 
 

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 kohta 16. Vaalikokous, mikä siirtää seuraavia kohtia eteenpäin yhdellä. Lisätään kohtaan 7. 
Talous alakohta 7.2. Tiliotteet ajalta 1.1.–29.2.2020.  Hyväksytään esityslista näillä muutoksilla. 
 

 
4. Pöytäkirjan 12/2020 hyväksyminen 

 
ESITYS: Hyväksytään mainittu pöytäkirja  

 
PÄÄTÖS: Muokataan kohdan 8 päätöksen muotoilua siten, että tulee ilmi, ettei haalareiden sponsoreita ja 
paikkoja ole vielä hyväksytty lopullisesti. Hyväksytään pöytäkirja tällä muutoksella. 

 
 

5. Ilmoitusasiat 
 

- MMYL:n syyskokous on 24.11., ilmoittautuminen viimeistään 23.11. 



- MYYn hallitus on kutsuttu seuraamaan HYYn vuosijuhlastreamia 26.11., ilmoittautuminen viimeistään 
19.11.2020 

- HYYn järjestökilpailu on alkanut  
- Ensimmäisellä varauskierroksella saatu Alina-sali 19.2., toinen varauskierros käynnissä 
- Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan on yksi kiinnostunut hakija. Hakuaika loppuu perjantaina 30.10. 
 
 

6. Saapunut posti 
 
Ei postia. 

 
 

7. Talous 
 

7.1. Talouden tilanne ja maksut  
 

Tilin saldo on 5209,73 euroa. 
 

Hyväksytään Leväperäisen lasku 136,40 € (liite 2). 
 

7.2. Tiliotteet ajalta 1.1.–29.2.2020  
 
ESITYS: Annetaan Paula Hietaselle () oikeus saada tiliotteet Osuuspankista tililtä FI55 5723 0220 6305 65 
ajalta 1.1.-29.2.20. 
 
PÄÄTÖS: Myönnetään Paula Hietaselle () oikeus saada tiliotteet Osuuspankista yhdistyksen tililtä FI55 5723 
0220 6305 65 ajalta 1.1.2020–29.2.2020. 

 
8. Uudet jäsenet 

   
ESITTELIJÄ: Paula Hietanen 
 
ESITYS: Hyväksytään MYY ry:hyn 3 uutta jäsentä (liite 3). 
 
PÄÄTÖS: Hyväksytään 3 uutta jäsentä.  
 
 

9. Haalarit 2020 
 

ESITTELIJÄ: Hannele Pudas 
 
ESITYS: Tilataan 58 haalaria kappalehintaan 39 € + painokulut, joiden tarkka määrä varmistuu tilattaessa (liite 
4).  
 
Painokulujen hinta on yläkanttiin arvioituna noin 15,4 € per haalari.  
 
Haalarisponsoreita on saatu runsaasti, joten haalarien hinnaksi tilaajaa kohden jäisi arviolta alle 50 senttiä. 
Koska maksuliikenteestä aiheutuu kuluja, on kannattavampaa sponsoroida haalarit fukseille. Koska haalarit 
on luvattu ilmaiseksi sponsoreita hankkineille, kaikkien saadessa haalarit ilmaiseksi tilanne on epäreilu 
sponsoreita hankkineille. Sponsoreita hankkineet palkitaan ilmaisilla haalarimerkeillä. Päätetään haalareiden 
sponsoroimisesta sekä haalarimerkkien lahjoittamisesta sponsoreita hankkineille seuraavassa kokouksessa, 
kun tarkat summat ovat tiedossa.  
 
PÄÄTÖS: Tilataan haalarit. 
 

 
 



10. Opintoasiat 
 

ESITTELIJÄ: Krista Koppelomäki 
 
Koppelomäellä ja Reetta Rossilla on Jaanika Blomsterin ja Olli-Pekka Penttisen kanssa kokous viikon päästä. 
Blomster on ottanut yhteyttä, koska Opettajien akatemiassa on pohdittu keinoja saada lisää yhteisöllisyyttä 
korona-aikaan, ja kokous liittyy tähän. On ehdotettu esimerkiksi säännöllisen kahvihuoneen järjestämistä 
Zoomissa. Kahvihuoneessa olisi paikalla opettajia ja muuta henkilökuntaa, ja siellä voitaisiin jutella. 
Tarvittaessa kahvihuonetta voisi hyödyntää myös, jos on jotain kysyttävää. Muissakin tiedekunnissa on pyritty 
lisäämään yhteisöllisyyttä, esimerkiksi eläinlääketieteellisessä aiotaan soittaa kaikille fukseille ja kysyä 
kuulumisia.  
 
Viikko sitten oli Biosfäärin opintotoimikunnan kokous, johon osallistui myös opetusvaradekaani. Kokouksessa 
puhuttiin muun muassa maisterihaun muutoksesta ja tarpeesta viestiä hausta paremmin. Kokouksessa 
käsiteltiin myös sitä, mitkä maisteriohjelmat ovat suosituimpia.  
 
Tiedekunnassamme ei seurata opetustunteja, ja niitä on vähemmän kuin muissa tiedekunnissa. Ongelmaan 
aikoo perehtyä työryhmä. Meillä ei seurata tiedekunnassa opetustunteja, ja niitä on vähemmän kuin muualla.  
 
Tiedonkulkua johtoryhmien ja koulutusohjelmatoimikuntien välillä haluttaisiin lisätä, mitä varten tarvittaisiin 
näiden yhteisiä kokouksia. On toistaiseksi epäselvää, olisivatko nämä kokoukset avoimia kaikille opiskelijoille.  
 
Maanantaina 9.11. järjestetään pomodoro-tekniikkaa hyödyntävä Zoom-etäopiskelutapahtuma klo 14-16. 
Etäopiskeluringistä tiedotetaan sähköpostissa, Instagramissa ja Myypiöt-telegram-ryhmässä niin, että 
ensimmäinen tiedote laitetaan mahdollisimman pian ja lisäksi muistutetaan tapahtumasta 9.11. Olga 
Lumijärvi hoitaa järjestelyt. 

 
11. Tiedotusasiat  

 
TOP 3 Vaalikokous ma 30.11. 
 Pomodoro-zoom ma 9.11. 
 KARKKILA KORONA-EDITION 27.–29.11. 
 
Nostetaan myös somessa esiin HYYn edarivaaleja, joiden äänestys alkoi tänään. 

 
Aloitetaan tauko ajassa 14.21. Jatketaan kokousta ajassa 14.26. 
 

12. Kerhotoiminta 
 
ESITTELIJÄ: Jenna Hölttä 
 
Vimmojen haukieksku on tulossa. Muita kerhojen tapahtumia ei tällä hetkellä ole näköpiirissä. Hölttä kysyy, 
onko liikuntakerholla suunnitelmissa järjestää vielä tapahtumia. 
 
Luontokerhon retki oli 23.10. Retkellä käveltiin Herttoniemeen päin ja takaisin Viikkiin. Reissu oli onnistunut. 
 

13. Työelämäasiat 
 
ESITTELIJÄ: Hannele Pudas 
 
Sitran eksku tulossa, mutta tarkka aikataulu Loimun osalta ja tapahtuman toteutustapa ovat vielä epäselviä. 
 
 
 
  
 

14. Loppusyksyn tapahtumat ja koronatilanne 



 
ESITTELIJÄ: Niko Lehti 
 
ESITYS: Pohditaan syksyn tapahtumia ja vaadittavia järjestelyjä vallitsevassa koronatilanteessa 
 
PÄÄTÖS: Ei muutoksia edelliseen kokoukseen. 
 
 
 

15. Karkkila 
 

ESITTELIJÄ: Niko Lehti 
 
ESITYS: Päätetään, miten Karkkila toteutetaan tänä vuonna 
 
Tiloja ei voida varata ja ulkotapahtumienkin järjestämisessä on HYYn määräyksestä 20 henkilön 
osallistujarajoitus.  
 
Käytiin keskustelua esimerkiksi telttailusta ja illan viettämisestä 20 hengen porukoissa. Porukoiden määrittely 
tosin on vaikeaa: jos voi osallistua vain porukassa, se voi karsia osallistujia pois, mutta toisaalta moni 
todennäköisesti haluaisi olla kavereiden kanssa ja se on tartuntoja ajatellen myös turvallisempaa. 
Keskusteltiin siitä, että ilmoittautuessa voisi kertoa, onko valmista porukkaa vai ei, jolloin koottaisiin porukat 
ilmoittautuneista, joilla valmista ryhmää ei ole.  
 
Ajankohta on 27.–29.11. Ajankohdassa huomioitiin se, että Karkkila halutaan pitää ennen vaalikokousta.  
 
Tapahtumaa varten tarvitaan lista tehtäviä, joita etä-Karkkilassa tehdään. Tehtävä voi esimerkiksi olla 
Karkkila-tyyliin pukeutuminen.  
 
Pohdittiin osallistumismaksua, jolla rahoitettaisiin haalarimerkki, jonkinlainen Karkkila-setti, jossa voisi olla 
esimerkiksi herkkuja. Lisäksi voitaisiin ehkä toteuttaa lahjojen jako, jossa lahjan voisi tuoda Karkkila-settiä 
noutaessaan ja saada toisen osallistujan tuoman lahjan itselleen. 
 
Koska Myyn kuraattori Risto ”Ripa” Willamo on perinteisesti käynyt Karkkilassa, halutaan myös etä-Karkkilaan 
Ripalta tervehdys. 
 
Suunnitellaan tapahtumaa eteenpäin Slackissa ja päätetään seuraavassa kokouksessa keskustelun pohjalta, 
mitä tehdään. Vastuussa ovat tapahtumavastaavat Lea Fewer ja Sohvi Leminen. 
 
PÄÄTÖS: Päätetään järjestää etä-Karkkila. 
 
 
 

16. Vaalikokous 
 

ESITTELIJÄ: Niko Lehti 
 
ESITYS: Päätetään vaalikokouksen ajankohta ja toteutustapa 
 
Vaalikokous halutaan pitää marraskuun puolella mutta Karkkilan jälkeen. Pidetään vaalikokous maanantaina 
30.11., jota edeltävänä viikonloppuna Karkkila on.  
 
Vaalikokous pidetään todennäköisesti Zoomissa, mutta toteutustapaa on pohdittava vielä lisää. HYY 
valmistelee parhaillaan ohjeita äänestykseen.  
 
PÄÄTÖS: Pidetään vaalikokous ma 30.11. 
 



 
 

17. Tulevat tapahtumat 
 

17.1. 30.10. Vimmojen Haukiekskursio 
 
17.2. 5.11. MYY & VV Etäeksku Sitralle + Loimun työelämätapatuma  

 
17.3. Tähtiretki joulukuun aikana 

 
17.4. Mahdolliset muut tulevat tapahtumat 

   
  Järjestögaala 18.11.  
 
  Vaalikokous 30.11. 
   
  Karkkilan korvaava tapahtuma 27.–29.11. 
 
  Virkistäytyminen  

Toimijoiden virkistäytyminen tiimeittäin tai pienissä, maksimissaan 20 hengen 
ryhmissä joulukuun aikana. Toimijoiden virkistäytymiseen on varattu 200 euroa. 
Hallitukselle myös oma virkistäytyminen 18.12., johon myös budjetoitu 200 e. 

 
18. Menneet tapahtumat 

 
23.10. Luontoretki (11) 

 
 

19. Muut esille tulevat asiat 
 

Hallituslaisille pidetään kehityskeskustelut, joissa käydään puheenjohtajan kanssa läpi palautetta hallituksen 
toiminnasta ja omasta toiminnasta. Ajanvaraus kehityskeskusteluihin on Slackissa. 
 
Hölttä tekee jäsenille palautekyselyn ja palaute kerätään marraskuun aikana. 

 
20. Seuraava kokous 

 
ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta 
 
PÄÄTÖS: Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään Doodlessa. 

 
 

21. Kokouksen päättäminen 
 
Päätetään kokous 15.26. 

 

 

LIITTEET: 

Liite 1. Esityslista 

Liite 2. Leväperäisen lasku 

Liite 3. MYY ry:n uudet jäsenet 

Liite 4. Haalarit 


