Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry
Hallituksen kokous 15/2020
Aika: 16.12.2020 klo 16.00
Paikka: Online
Osallistujat:
Hallituksen jäsenet:
Niko Lehti
Olga Lumijärvi
Saku Suhonen
Paula Hietanen
Hannele Pudas
Jenna Hölttä
Lea Fewer
Krista Koppelomäki
Mirko Riekkinen
Sohvi Leminen
Muut jäsenet:
Jutta Pihlamo
Mimosa Ingervo
Henriikka Rokkonen
Pauliina Merta
Oskari Pohjalainen
Juulia Lehtinen, poistui 17.14

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

1.

Kokouksen avaus
ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen
PÄÄTÖS: Avataan kokous ajassa 16.20.

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 pöytäkirjantarkastajien valinta kohdaksi neljä, jolloin seuraavat kohdat siirtyvät eteenpäin
yhdellä. Hyväksytään tällä muutoksella.

4.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitetään tehtävään Saku Suhosta ja Paula Hietasta, jotka ovat käytettävissä.
Valitaan Saku Suhonen ja Paula Hietanen pöytäkirjantarkastajiksi.

5.

Pöytäkirjan 14/2020 hyväksyminen
ESITYS: Hyväksytään mainittu pöytäkirja
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti.
Pidetään kokoustauko ajassa 16.35. Jatketaan kokousta 16.38.

6.

Ilmoitusasiat
Uusi hallitus ja toimijat valittu
HYY:n uudet koronaohjeet tulleet sähköpostiin
Opintoasioissa tapahtunut paljon
Ykandi2020-Instagram-tili on perustettu

7.

Saapunut posti
Ei saapunutta postia.

8.

Talous

8.1. Talouden tilanne ja maksut
Kaksi laskua on saapunut: haalarimerkkilasku 271,00 euroa ja haalarilasku 3155,20 euroa. Laskut
haalarisponsoreille on tehty ja lähetetään mahdollisimman pian. Hyväksytään laskut.
Loimun ja MYY ry:n sopimuksen mukainen tuki pyydetään mahdollisimman pian.
Tilillä on 4630,71 euroa.
8.2. Hyväntekeväisyyskohteen valinta
Budjetissa on varattu 150 euroa hyväntekeväisyyteen. Lisäksi Akuutti asia -merkkien tuotoista osa
lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen, mutta tämä tehdään vasta myöhemmin, sillä merkkejä on vielä paljon
jäljellä.
Ehdotetaan viime vuoden mukaisesti, että lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen varattu 150 euroa
Luonnonperintösäätiölle. Hyväksytään ehdotus.
9.

Uudet jäsenet
ESITTELIJÄ: Paula Hietanen
Ei uusia jäseniä.

10. Vuoden 2020 palaute
ESITTELIJÄ: Jenna Hölttä
Palautekyselyyn on saatu 15 vastausta. Suurin osa (64 %) vastanneista on osallistunut kuluneena vuonna MYY
ry:n toimintaan. Suurimman osan mielestä tapahtumien järjestäminen on onnistunut koronavuonna. Osa
vastaajista on toivonut enemmän tapahtumia. Osan mukaan yritystä tapahtumien järjestämisessä on ollut,
mutta kyseiset vastaajat eivät ole niihin osallistuneet. Jotkin vastaajat kokevat, että osa yhteisöstä on jäänyt
nyt ulkopuolelle.
Erityisen onnistuneina tapahtumina mieleen jäsenistölle on jäänyt Vimmojen haukieksku, MYY-IK-Vasarasitsit, fuksitapahtumat ja fuksiaiset sekä alumnitapahtumat. Myös yhdistyksen järjestämistä Zoomopiskeluringeistä on pidetty.
Kehitysehdotuksina on toivottu lisää tapahtumia, joskin koronan on myönnetty rajoittavan niiden
järjestämistä. Lisäksi on toivottu monipuolisuutta: enemmän isompia, pienempiä ja uudenlaisia tapahtumia.
Alumniohjelmaa on toivottu, jotta uudet ja vanhat myyläiset kohtaisivat. On myös toivottu sen
varmistamista, että kaikki myyläiset saataisiin mukaan.
Suurimman osan mukaan MYY ry on osallistunut hyvin opintoedunvalvonnassa. Osa vastaajista ei osannut
ottaa kantaa kysymykseen.
MYY ry:n toiminnalle annettujen yleisarvosanojen moodi on 4 ja keskiarvo 3,9.
Ensi vuodelle on toivottu approja, ulkoilutapahtumia, live-tapahtumia jos mahdollista, enemmän
alumniohjelmaa, alumnitapahtumia vujujen ympärille, Kotiviinikisojen toteutumista ainakin jossakin
muodossa, paljon tapahtumia, lisää toimintaa, vuorovaikutusta muiden järjestöjen kanssa sekä jotain ihan
uutta.
Hallituksen toimintaan oltu varsin tyytyväisiä: hallitukselle on annettu arvosanoja 4 sekä 5. Keskiarvo
arvosanoista on 4,4. Palautteessa hallituksen toimintaa on kehuttu ja sitä on kiitetty, että hallitus on tehnyt
parhaansa tässä tilanteessa. Palautteessa toivottiin myös chattia takaisin WhatsAppiin.
Hallitus on vuodesta annettuun palautteeseen tyytyväinen. Ensi vuodelle annetuissa ehdotuksissa on hyviä
ideoita, kuten alumnitapahtumien järjestäminen vujujen ympärille. Palautteen pohjalta toimintaa pyritään
jatkossa kehittämään. WhatsApp-ryhmään palaaminen ei ole mahdollista keskusteluryhmien kokorajoituksen
vuoksi.
Juulia Lehtinen poistui 17.14.

11. Testamentit ja perehdytys
ESITTELIJÄ: Niko Lehti
Jokainen vastuualue ottaa yhteyttä seuraajaansa. Testamentit käydään seuraajan tai seuraajien kanssa läpi,
jolloin on myös mahdollista kysyä pestiin liittyviä kysymyksiä. Perehdytys olisi hyvä tehdä vuoden loppuun
mennessä, mutta viimeistään 10.1. mennessä. Tarvittaessa lisäperehdytystä voi toki antaa tämän jälkeenkin.
Karonkkaa ei välttämättä voida järjestää, mutta jos se on mahdollista, vanha hallitus hoitaa sen.

12. Opintoasiat
ESITTELIJÄ: Krista Koppelomäki
Kahvihuoneita on ollut torstaisin ja viimeinen kahvihuone on huomenna 17.12.

Etäopiskelurinkejä ja kahvihuoneen kehittämistä kannattaa jatkaa ensi vuonna.

13. Tiedotusasiat

TOP 3 Kiitos kuluneesta vuodesta ja rauhallista joulunaikaa!
Huomenna viimeinen kahvihuone ja etäopiskelurinki
Kiitos palautteesta!

14. Kerhotoiminta
ESITTELIJÄ: Jenna Hölttä
Kerhoilla ei ole ollut tapahtumia. Jenna Hölttä on pyytänyt testamenttia heiltä, jotka eivät jatka
kerhonvetäjinä. Lisäksi on pyydetty lyhyitä kuvauksia kerhotoiminnasta toimintakertomusta varten.

15. Työelämäasiat
ESITTELIJÄ: Hannele Pudas
Haalarit ovat valmiit, ja ne lähetetään maksamisen jälkeen. Koronatilanteen vuoksi haalareita ei voida
toimittaa aiemmin sovitun mukaisesti kertsille, eikä niitä voida jakaa sieltä. Hannele Pudas ottaa yritykseen
yhteyttä ja kertoo, että kampus on suljettu, joten haalareita ei voida toimittaa sinne. Sen sijaan haalarit
toimitetaan Paula Hietasen kotiin. On epäselvää, miten haalarit voidaan tässä tilanteessa jakaa. Mahdollisesti
haalarit voidaan jakaa vasta vuodenvaihteen jälkeen.
16. Tulevat tapahtumat
Kuraattorin joululaulutuokio 17.12.
Viimeinen etäopiskelurinki ja kahvihuone 17.12.

17. Menneet tapahtumat
Karkkila 2020 (30)
Vaalikokous (32)
Kahvihuoneet 26.11., 3.12. ja 10.12.
Etäopiskeluringit 23.11. (5), 26.11. (6), 30.11. (6), 3.12. (2), 10.12. (4) ja 14.12. (5)

18. Muut esille tulevat asiat
Joulumuistamiset
Sähköinen muistaminen sidosryhmille. Keskustellaan asiasta tarkemmin Slackissa.
-

HowULearn
Mainostetaan Kohti parempaa opiskelua -kurssia. Olga Lumijärvi, Krista Koppelomäki ja Mirko
Riekkinen hoitavat asiaa mahdollisimman pian, sillä ilmoittautuminen on menossa kiinni. Wells
Finlandilla on materiaaleja, joita voi hyödyntää.

-

YTHS-maksu pitää maksaa tammikuun loppuun mennessä

-

Saara Mohammadi on järjestänyt fukseille Zoomin, jossa on juteltu siitä, miten syksy on sujunut.

19. Seuraava kokous
ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta
PÄÄTÖS: Seuraava hallitus päättää seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdan.
20. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous 17.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi Helsinki __./__.2020

_____________________________

_____________________________

Niko Lehti, puheenjohtaja

Olga Lumijärvi, sihteeri

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat
_____________________________

_____________________________

Paula Hietanen

Saku Suhonen

LIITTEET:
Liite 1. Esityslista

