Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry
Hallituksen kokous 14/2020
Aika: 20.11.2020 klo 14.00
Paikka: Biokeskus 3. 2. krs aula ja online
Osallistujat:
Niko Lehti
Olga Lumijärvi
Paula Hietanen, poistui 15.26.
Hannele Pudas
Mirko Riekkinen
Jenna Hölttä
Lea Fewer
Krista Koppelomäki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

1.

Kokouksen avaus
ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen
PÄÄTÖS: Avataan kokous ajassa 14.21.

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: Siirretään Pomodoro-zoom ilmoitusasioista menneisiin tapahtumiin ja lisätään kohtaan 7. Talous
alakohta 7.2. Haalarit. Hyväksytään näillä muutoksilla.

4.

Pöytäkirjan 13/2020 hyväksyminen
ESITYS: Hyväksytään mainittu pöytäkirja
PÄÄTÖS: Poistetaan kohdasta 10. Opintoasiat lauseesta ”Ongelmaan aikoo perehtyä uusi työryhmä” sana
uusi, sillä on epäselvää, onko kyseessä nimenomaan uusi työryhmä. Hyväksytään tällä muutoksella.

5.

Ilmoitusasiat
-

HowYouLearn- palaveri pidetty 17.11. Paikalla Niko Lehti, Krista Koppelomäki ja Olga Lumijärvi

-

Karkkilamerkki menossa tilaukseen
Etäkokousohjeet yhdistyksen kokoukseen saapuneet tiedekuntajärjestöiltä ja HYY:ltä
Hallitus – ja toimihenkilöhakuun on tulossa lomake
Haalareista saapunut lopullinen hinta-arvio, joka vastaa kokouksen 12/20 arviota
Jäsenkysely on auki

6.

Saapunut posti
Ei saapunutta postia.

7.

Talous

7.1. Talouden tilanne ja maksut
Tilillä on rahaa 5030,10 euroa.
Hyväksytään haalarimerkkilasku (liite 2) 366,00 euroa.
7.2. Haalarit
Haalareiden kokonaishinta on 3155,20 euroa. Sponsoreita on hankittu 3133 euron edestä. Erotuksen ollessa
näin pieni päätetään, että MYY ry maksaa erotuksen. Kuten jo viime kokouksessa todettiin, yksittäiseltä
fuksilta laskutettavat summat olisivat erittäin pieniä, jolloin maksuliikenteestä aiheutuvien kulujen sekä
maksujen aiheuttaman vaivan vuoksi laskuttaminen on kannattamatonta. Koska haalarit ovat ilmaiset kaikille
tilanneille, päätetään sponsoreiden hankkijat palkita uudella Sie oot eläin -merkillä, sillä alun perin
sponsoreiden hankkimisesta oli tarkoitus palkita ilmaisin haalarein.
Päätetään, että MYY ry maksaa haalareiden kokonaishinnan ja sponsoreiden välisen erotuksen 22,2 euroa.
Sponsoreita hankkineet fuksit palkitaan ilmaisilla Sie oot eläin -merkillä.

8.

Uudet jäsenet
ESITTELIJÄ: Paula Hietanen
ESITYS: Hyväksytään MYY ry:hyn 7 uutta jäsentä (liite 3)
PÄÄTÖS: Hyväksytään 7 uutta jäsentä.

9.

MYY ry:n edustajan toteaminen Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan
ESITTELIJÄ: Niko Lehti
TAUSTAA: Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan valitaan uusi edustaja kahden vuoden välein. Aiemman
edustajan kausi päättyy tähän vuoteen. Uusi edustaja tuli Agronomiliiton pyynnön mukaisesti ilmoittaa
lokakuun loppuun mennessä. Tehtävään haettiin avoimen haun periaatteella halukkaita lokakuun aikana
sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse. Määräaikaan mennessä vain Lisa Leinonen lähetti hakemuksensa
hallitukselle. Hallitus katsoi Lisa Leinosen sopivaksi tehtävään tämän täyttäessä Agronomiliiton asettamat
vaatimukset tehtävässä toimimiseen. Hallitus on tähän pohjautuen valinnut Lisa Leinosen MYY ry:n
edustajaksi Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan kaudelle 2020–2022.
ESITYS: Todetaan Lisa Leinonen MYY ry:n uudeksi edustajaksi Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan kaudelle
2020–2022.
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

10. Edustajien valinta MMYL ry:n syyskokoukseen 24.11.2020
ESITTELIJÄ: Niko Lehti
ESITYS: Valitaan MYY ry:n edustajat MMYL ry:n syyskokoukseen. MYY ry:llä on mahdollisuus yhteensä 7
edustajaan, perustuen vuoden 2019 jäsenmäärään (396). Jokaisella edustajalla on kokouksessa
käytettävissään 2 ääntä.
Halukkaita: Niko Lehti, Lea Fewer, Jenna Hölttä, Mirko Riekkinen, Paula Hietanen, Olga Lumijärvi. Varalla ovat
Saku Suhonen ja Sohvi Leminen.
PÄÄTÖS: Hyväksytään edustajiksi Niko Lehti, Lea Fewer, Jenna Hölttä, Mirko Riekkinen, Paula Hietanen,
Olga Lumijärvi. Hyväksytään varaedustajiksi Saku Suhonen ja Sohvi Leminen.

11. Edustajien valinta Biosfääri ry:n syyskokoukseen 26.11.2020
ESITTELIJÄ: Niko Lehti
ESITYS: Valitaan MYY ry:n edustajat Biosfääri ry:n syyskokoukseen. MYY ry:llä on mahdollisuus yhteensä 2
edustajaan. Kummallakin edustajalla on kokouksessa käytettävissään 1 ääni.
PÄÄTÖS: Valitaan edustajiksi Paula Hietanen ja Krista Koppelomäki. Valitaan varaedustajaksi Niko Lehti.

12. Opintoasiat
ESITTELIJÄ: Krista Koppelomäki
Y-kandin kahvihuone on ollut kahdesti. Ensimmäisellä kerralla osallistujia oli 17, joista 3 kolme oli MYY ry:n
hallituksesta, 4-6 opettajia ja loput opiskelijoita. Eilen 19.11. osallistujia kahvihuoneessa oli 9, joista 3 oli
opettajia. Jako pienryhmiin karkotti muutaman osallistujan.
Kahvihuonetta aiotaan pitää joka torstai klo 14 alkaen. Ensi viikolla vetäjänä on Olli-Pekka Penttinen,
joulukuussa kahdella kerralla vetäjinä ovat Krista Koppelomäki ja Reetta Rossi. Joulukuussa on myös yksi
Jaanika Blomsterin luotsaama kahvihuone. Käytiin keskustelua siitä, että kahvihuonetta ja etäopiskeluZoomeja voisi yhdistää esimerkiksi järjestämällä ne peräkkäin ja samassa Zoom-huoneessa.
Tiistaina 17.11. tiistaina pidettiin HowULearn-palaveri Henna Asikaisen kanssa. Tapaamisessa puhuttiin
yleisesti HowULearnista, opiskelijoiden uupumisesta, henkisestä hyvinvoinnista ja Kohti parempaa opiskelua kurssista. 60 % y-kandin opiskelijoista on toisena vuonna korkeassa uupumisriskissä, mikä on huolestuttavaa,
mutta ei poikkeuksellista. Y-kandin opiskelijat ovat kuitenkin uupuneita suhteessa tiedekuntamme tasoon.
Tulokset voivat liittyä opiskelun ohella myös muihin elämän osa-alueisiin.
Tapaamisen pohjalta voidaan MYY ry:n kanavia yrittää hyödyntää siten, että jaetaan opiskelijoiden
hyvinvointia tukevaa sisältöä, kuten Kohti parempaa opiskelua -kurssia, jonka valmista
markkinointimateriaalia voi hyödyntää. Lisäksi kanavissa voidaan tuoda esille myös sitä, että ongelma on
olemassa ja se tiedostetaan. Viikin opintopsykologi on aloittamassa jonkinlaista vertaisopiskelija-tukihenkilöprojektia, johon MYY ry voisi ehkä lähteä mukaan. Tänä vuonna asia tuskin enää ehtii edetä, mutta aiheesta
kerrotaan tulevalle hallitukselle.
Opintopalautelomakkeelle on tullut jonkin verran palautetta yksittäisistä kursseista. Lisäksi on tullut yksi
palaute fuksisyksyyn liittyen, jossa kritisoitiin orientaatioviikon myöhäistä tiedotusta, laadutonta opetusta,
yhteisöllisyyden puutetta ja sitä, ettei riskiryhmiä ole huomioitu. Palautteesta käytiin keskustelua ja ongelmat
tunnistetaan, mutta MYY ry:n on vaikea vaikuttaa niihin, sillä palaute kohdistui esimerkiksi yliopiston
myöhäiseen viestintään. Tilanne on koronan vuoksi ollut vaikea ja sekava kaikille. Lisäksi etätapahtumia on

pyritty järjestämään: esimerkiksi Karkkila on etänä, torstaisin on Zoom-kahvihuoneita ja lisäksi pidetään
etäopiskelurinkejä. Osallistujia etätapahtumissa on kuitenkin vähän.
Aloitetaan tauko 15.13. Jatketaan kokousta 15.22.
13. Tiedotusasiat
Hallitushakua, etä-Karkkilaa ja vaalikokousta pitää markkinoida. Sosiaaliseen mediaan laitetaan
mahdollisimman pian tietoa Karkkilasta ja vaalikokouksesta. Lea Fewer laittaa tänään (pe 20.11.) infoa
Karkkilasta. Niko Lehti laittaa viimeistään maanantaina vaalikokouksesta sähköpostia. Mirko Riekkinen hoitaa
yleisesti tiedostusta, mutta tarvittaessa apua annetaan.
Paula Hietanen poistui 15.26.
TOP 3
Korona-Karkkila lähestyy!
MYYn vaalikokous 30.11. klo 18 alkaen!
MYYn palautelomake on auki!

14. Kerhotoiminta
ESITTELIJÄ: Jenna Hölttä
Kerhotoimintaa ei tällä hetkellä ole. Liikuntakerhollakaan ei toistaiseksi ole suunnitelmia.
Toimijoilta tarvitaan tehtävien jatkajia varten testamentit, joiden keruun Hölttä aloittaa.
15. Työelämäasiat
ESITTELIJÄ: Hannele Pudas
Haalarit ovat tuotannossa. Kun ne saapuvat, siitä kerrotaan ja haku järjestetään.
Pudas kasaa tulevan hallituksen työelämävastaavalle yhteystiedot ja sähköpostipohjat, jotta nyt tehtyä työtä
voidaan hyödyntää ensi vuonna.
Sitra-ekskursiosta on saatu palautetta neljältä vastaajalta.
Kiinnostavana pidettin uratarinoita ja puheenvuoroja, ja Sitra kohteena kiinnosti. Kiitettiin sitä, että
tapahtuma järjestettiin.
Negatiivista palautetta annettiin siitä, että Sitrasta työnantajana olisi haluttu kuulla enemmän. Painopiste oli
uratarinoissa ja taustoissa, mutta palautteen mukaan Sitrasta työnantajana ja itse töistä olisi voinut kertoa
enemmän.
Myös Vuorovaikeutuksen chatissa kiiteltiin MYY ry:tä siitä, että hoidettiin tapahtuman järjestäminen.
Osallistujia oli runsaasti ja tapahtuma oli onnistunut.
Loimun osuus tapahtumasta jäi pitämättä, sillä Loimulta ei päästykään paikalle. Tapahtuma lasketaan
kuitenkin Loimu-sopimuksen edellyttämäksi tapahtumaksi.

16. Loppusyksyn tapahtumat ja koronatilanne
ESITTELIJÄ: Niko Lehti
ESITYS: Pohditaan syksyn tapahtumia ja vaadittavia järjestelyjä vallitsevassa koronatilanteessa

PÄÄTÖS: Ei muutoksia MYY ry:n voimassa olevaan ohjeistukseen.
17. Tulevat tapahtumat
17.1.

Etäopiskelurinki ma 23.11. klo 12–14 ja to 26.11. klo 12–14

17.2.

MMYL ry:n syyskokous 24.11

17.3.

Biosfääri ry:n syyskokous 26.11

17.4.

27.–29.11. Karkkila – korona edition
Tätä aiotaan nyt markkinoida. Eilen oli Karkkila-kokous. Tarvitaan lisää tehtäviä ja Risto ”Ripa”
Willamolta pyydetään laulutuokiota Zoomissa. Lehti tekee serverin Discordissa, jossa ideana olisi,
että siellä olisi Karkkilan alue, jossa olisi esimerkiksi napabaari ja sauna. Jonkinlainen kisa olisi
tarkoitus järjestää. Karkkila-merkkeihin ei tule vuosilukua, jolloin niitä voidaan käyttää myös tulevina
vuosina.

17.5.

30.11. Vaalikokous
Lehti tekee kokouskutsun. Facebook-tapahtuma on tehty ja markkinointimateriaalia on. Olisi
käytännön järjestelyiden vuoksi hyvä, että hallitus kokoontuisi tapahtuman aikaan samaan paikkaan,
jossa olisi myös MYY ry:n lippu. Tavoitellaan sitä, että kokous olisi myös hauska.

17.6.

Tähtiretki marras-joulukuun aikana

17.7.

Mahdolliset muut tulevat tapahtumat
Virkistäytyminen
Hölttä lähettää viestiä toimijoille, joiden virkistäytyminen on mahdollista pienissä
porukoissa. Rahaa on varattu 200 euroa. Ilmoittautuneiden kesken jaetaan rahat,
jotka on oikeus käyttää kulukorvausperiaatteella.

18. Menneet tapahtumat
Haukiekskursio 30.10. (9)
Sitraexku 5.11. (52)
Etäopiskelurinki 9.11. (10) ja 18.11. (6)

19. Muut esille tulevat asiat
-

Karkkilamerkki
Merkkejä ei ehditä saada ajallaan, jos ne tilataan normaalina tilauksena. Pikatilauksena merkit ehtisivät,
mutta ne ovat kalliimpia. Jos merkki tulee hakea erikseen Viikistä tapahtuman jälkeen, niitä voi jäädä
hakematta, koska Viikissä ei juuri tällä hetkellä ole läsnäolo-opetusta. Merkit saataneen myytyä
myöhemmin, vaikkakin tuotto jäisi huonoksi. Merkissä ei ole vuosilukua, joten käyttö on mahdollista
myös tulevina vuosina.
Hyväksytään merkkitilaus pikatilauksena.

-

Sidosryhmien kiittäminen
Ehdotettiin kiitoksen antamista Jaanika Blomsterille, jonka panos opiskelijoiden hyvinvoinnin
edistämisessä on ollut merkittävä. Blomster on esimerkiksi ollut järjestämässä kahvihuoneita, joissa
opiskelijoilla on mahdollisuus jutella ja saada yhteyttä muihin opiskelijoihin ja henkilökuntaan.
Keskustelun pohjalta ehdotetaan, että sidosryhmiä kiitettäisiin yleisestikin esimerkiksi joulukorteilla.
Lähetetään kiitokset tärkeimmille yhteistyökumppaneille ja henkilöille, mutta päätetään tarkempi
toteutustapa myöhemmin.

20. Seuraava kokous
ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta
PÄÄTÖS: Sovitaan ajankohta Doodlessa. Myös uusi hallitus osallistuu seuraavaan kokoukseen.

21. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 16.10.

LIITTEET:
Liite 1. Esityslista
Liite 2. Haalarimerkkilasku
Liite 3. MYY ry:n uudet jäsenet

