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Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry on Helsingin yliopiston ympäristötieteistä 45 

kiinnostuneiden opiskelijoiden ainejärjestö, joka on perustettu vuonna 1961. MYY ry valvoo ja 46 

ajaa jäsentensä etuja opiskeluun liittyvissä asioissa ja seuraa ympäristöalan opetus- ja 47 

tutkimustyötä. MYY ry:n tehtävänä on parantaa ympäristöalan opiskelijoiden asemaa 48 

työmarkkinoilla pitämällä yhteyttä alan ammattijärjestöihin ja alalta valmistuneisiin. Tämän 49 

lisäksi MYY ry järjestää monipuolista, yhteisöllistä ja ympäristöhenkistä toimintaa. 50 

MYY ry on kasvanut muutaman vuoden aikana voimakkaasti ja kasvaa vielä entisestään 51 

vuoden 2020 aikana. Tämä huomioidaan järjestön toiminnassa kehittämällä hallintoa ja 52 

toimintatapoja entisestään. 53 

 54 

1. Painopisteet vuodelle 2020 55 

 56 

1.1. Opiskelijoiden ja toimijoiden hyvinvointi sekä opintoedunvalvonta 57 

 58 

Ympäristötieteiden opiskelijoiden uupumisriski on HowULearn -kyselyn mukaan korkea. MYY 59 

ry:n jäsenistä suurin osa on opiskelijoita ympäristötieteen alalta ja siksi tämä tulos on 60 

hälyttävä. Vuodelle 2020 on tästä syystä asetettu yhdeksi painopisteeksi opiskelijoiden ja 61 

toimijoiden hyvinvointi sekä opintoedunvalvonta. Opiskelijoiden hyvinvointiin tullaan 62 

kiinnittämään erityistä huomiota tekemällä erityisesti opintoihin ja opinnoissa jaksamiseen 63 

liittyvä tapahtuma sekä lisäämällä tiedottamista opiskelijoille suunnatuista tukipalveluista. 64 

Myös tiedekunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön opintoasioissa panostetaan vuoden aikana. 65 

Kaikkiaan aktiivisuutta tiedekuntajärjestöihin pyritään lisäämään ja asettamaan 66 

edunvalvonnallinen näkökulma läpileikkaavaksi koko hallituksen toimintaan.  67 

Toimijoiden jaksamista edistetään järjestämällä asianmukaiset perehdytykset ja kehittämällä 68 

perehdytyskäytäntöä sekä vaihtokaronkkaa entisestään. Toimijoita tuetaan hallituksen 69 

toimesta läpi vuoden. Hallituksen ja toimijoiden jaksamista tarkkailee ensisijaisesti 70 

puheenjohtajisto. 71 

 72 

1.2.  Työelämätoiminnan kehittäminen 73 

 74 

Toinen vuoden 2020 toiminnan painopisteistä on työelämätoiminnan kehittäminen. Tämä 75 

tarkoittaa, että MYY ry pyrkii lisäämään työelämätapahtumien määrää tälle vuodelle ja 76 

osallistuu aktiivisesti viestintään työelämästä opiskelijoille. Vaalikokouksessa 2019 on valittu 77 

hallitukseen työelämävastaava, jonka tehtävänä on muun hallituksen kanssa edistää tätä 78 

toimintaa. 79 
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Käytännössä jäsenille tarjotaan viestinnän välityksellä tietoa työelämätapahtumista ja 80 

mahdollisista työ- ja harjoittelupaikoista. Tämän lisäksi MYY ry on ensimmäistä kertaa mukana 81 

Viikki Areenan järjestämisessä, mikä avaa paljon mahdollisuuksia verkostoitumiselle ja 82 

työelämätoiminnan kehittämiselle. Myös muita työelämätapahtumia, kuten ekskursioita, 83 

tullaan järjestämään aktiivisesti vuoden aikana. Ympäristöalan ollessa työmarkkinoilla ja 84 

politiikassa melko keskiössä on kuluva vuosi oikeaa aikaa uudistaa MYY ry:n 85 

työelämätoimintaa entisestään. 86 

 87 

1.3. Yhteistyön edistäminen ja ainejärjestön näkyvyyden lisäämien 88 

 89 

Yhteistyön lisääminen ja näkyvyyden lisääminen on kolmas vuoden 2020 toiminnan 90 

painopisteistä. Tämä tavoite jatkaa viime vuoden painopistettä, ja erityistä huomiota tullaan 91 

kiinnittämään bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa toimivien ainejärjestöjen sekä 92 

ympäristöekonomian ainejärjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön. MYY ry osallistuu 93 

soveltuviin edellä mainittujen järjestöjen tapahtumiin ja on myös mukana soveltuvien 94 

tapahtumien järjestelyissä. Keväällä suurimmat tapahtumat ovat MMYL:n Viikki GP, Biosfäärin 95 

vappuviikko sekä Biotieteilijöiden tapaaminen eli BiTa. Vapun tapahtumakokonaisuutta 96 

kehitetään ja lisätään yhteistyötä VV:n kanssa. Syksyllä suurimmat panokset kuluvat 97 

orientaatioviikon ja fukseille suunnattujen tapahtumien organisointiin. 98 

Yhteistyötä tehdään myös ammattiliittojen Loimu ry:n ja Agronomiliiton kanssa. MYY ry on 99 

valinnut vuonna 2018 Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan opiskelijaedustajan, jonka 100 

tehtävänä on edustaa ja ylläpitää suhteita sekä kertoa liitolle MYY ry:n toiminnasta ja 101 

kannustaa MYY ry:n jäseniä osallistumaan liiton tapahtumiin.  102 

Yhteistyötä ja näkyvyyttä edistetään myös aktiivisella ja osallistavalla viestinnällä.  Yhteistyön 103 

tavoitteena on tehdä MYY ry:stä helpommin lähestyttävä järjestö niin omille jäsenille kuin 104 

muidenkin koulutusohjelmien opiskelijoille. Poikkitieteellisen alan opiskelijoina meille on 105 

erittäin tärkeää tutustua muiden järjestöjen opiskelijoihin. 106 

 107 

2. Hallinto 108 

 109 

MYY ry:n hallitus koostuu 10 jäsenestä. Hallituksen tehtävänä on valmistella ja kutsua koolle 110 

sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset, joita ovat vuosikokous helmikuussa sekä vaalikokous 111 

marras–joulukuussa. Hallitus edustaa MYY ry:tä ulospäin, solmii ja ylläpitää suhteita muihin 112 

järjestöihin sekä osallistuu koulutuksiin toiminnan kehittämiseksi. Hallituksen tehtävänä on 113 

myös vastata MYY ry:n jäsenten ja toimijoiden hyvinvoinnista. Hallituksen lisäksi MYY ry:n 114 

toimintaa ylläpitävät toimihenkilöt ja kerhojen vetäjät. Hallitus huolehtii kaikkien toimijoiden 115 
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asianmukaisesta perehdytyksestä ja kerhojen toiminnasta. Yhdistyksessä toimivien muiden 116 

toimihenkilöiden, kerhojen vetäjien sekä tiimien vetäjien tiedot löytyvät yhdistyksen 117 

nettisivuilta.  118 

Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että tehtävät jakaantuvat tasaisesti toiminnassa ja apua 119 

myös tarjotaan, mikäli taakka käy liian raskaaksi. Hallituksen jäsenet ovat keskenään 120 

yhdenvertaisia, ja hallituksessa ylläpidetään turvallista ja luottavaista ilmapiiriä. Motivaatiota 121 

pidetään yllä osallistumalla itsekin toimintaan ja kohtaamalla jäsenistöä, jonka yhteiseksi iloksi 122 

toimintaa toteutetaan. 123 

Hyvästä hallinnosta huolehditaan huolellisella dokumentaatiolla ja hallituksen sekä 124 

toimihenkilöiden perehdyttämisellä. Hallituksen keskinäistä yhteydenpitoa on pyritty 125 

parantamaan tänä vuonna ottamalla käyttöön Slack-alusta. Toiminnan jatkuvuuteen 126 

kiinnitetään erityistä huomiota toimintaa tehdessä ja testamenttien huolellisella 127 

päivittämisellä. Hallituksessa kiinnitetään huomiota myös jaksamiseen ja ryhmähenkeen. 128 

Hallituksen ryhmäytymistä edistetään kokoontumalla yhdessä syömään ja suunnittelemaan 129 

tulevaa vuotta. Näiden lisäksi vuoden aikana järjestetään myös yhteisiä suunnitteluiltoja ja 130 

illanviettoja. Vuoden 2020 aikana selvitetään mahdollisuuksia muuttaa MYY ry:n kirjanpitoa ja 131 

arkistointia sähköiseen muotoon.  132 

 133 

3. Talous ja varainhankinta 134 

 135 

MYY ry:n taloudenhoitaja on yhdessä puheenjohtajan kanssa vastuussa siitä, että hallitus 136 

perehtyy taloudenhoitoon ja ottaa sen huomioon toteuttaessaan toimintaansa. Tulevista 137 

kuluista tehdään hallituksen kokouksissa selkeitä päätöksiä, jotka perustuvat taloudenhoitajan 138 

ja puheenjohtajan yhdessä hallituksen kanssa tekemään talousarvioon. Vuoden 2020 139 

talousarvio on laadittu edellisen vuoden talousarvion ja tilinpäätöksen avulla. Vuoden 2020 140 

aikana tehdään haalarimerkki- ja tavarahankintoja varsinkin BiTan ja vähäisten varastojen 141 

vuoksi. Mahdollisuuksien mukaan tehdään varainhankintaa vuosijuhlia varten. Tarkemmat 142 

summat käyvät ilmi talousarviosta. 143 

MYY ry:n tärkeimpiä tulonlähteitä ovat HYYn toiminta-avustus sekä uusilta jäseniltä kerättävä 144 

kertaluontoinen jäsenmaksu. Lisäksi ainejärjestö saa tuloja haalarimerkki- ja 145 

julkaisumyynnistä, mainosten myymisestä haalareihin ja järjestölehteen, tapahtumien 146 

osallistumismaksuista, Loimun tuesta, Agronomiliiton toiminta-avustuksesta, Viikki Areenaan 147 

osallistumisesta ja muusta varainhankinnasta. Aiempien vuosien tapaan yksi tärkeistä 148 

varainhankintatavoista on osallistua talkootöihin festivaaleille. Varainhankinnan avulla tuetaan 149 

etenkin syksyn ekskursion toteuttamista. 150 

 151 
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Syksyn 2020 fuksien haalareihin myydään mainoksia tänä vuonna jo keväällä 2020, jotta 152 

haalareiden hankkiminen on syksyllä helpompaa ja nopeampaa uusille fukseille. Fukseja 153 

ohjeistetaan syksyllä mainosten myynnistä, jolloin he voivat itse vielä vaikuttaa niiden 154 

lopulliseen hintaan sekä mahdollisesti MYY ry:n tuloihin. 155 

Talousarvion lopullinen toteutuminen riippuu HYYn toiminta-avustuksesta sekä 156 

varainhankinnan onnistumisesta. MYY ry on saanut HYYltä 250 euroa projektitukea ja Loimulta 157 

150 euroa tukea historiikin tekemiseen. Historiikkitilauksia ja -painatuskustannuksia varten 158 

MYY ry:llä on erillinen Holvi-tili ja projektissa noudatetaan historiikkitiimin tekemää 159 

talousarviota. 160 

 161 

4. Jäsenistö ja jäsentoiminta 162 

 163 

MYY ry on kaikkien ympäristötieteistä ja MYY ry:n toiminnasta kiinnostuneiden ainejärjestö.  164 

MYY ry:llä oli vuoden 2019 päätteeksi 419 jäsentä. Jäsenhankinta painottuu 165 

ympäristötieteiden kandiohjelman ja ECGS-maisteriohjelman uusiin opiskelijoihin.  MYY ry:n 166 

jäsenmaksusta päättää sääntömääräinen yhdistyksen vuosikokous helmikuussa. Uudet jäsenet 167 

hyväksytään hallituksen kokouksissa, kun jäsenmaksu on maksettu.  168 

Jäsenistöltä kerätään palautetta tapahtumien jälkeen sekä kohdennetusti 1. lukuvuoden 169 

opiskelijoilta orientaatioviikon jälkeen. Lisäksi kerätään palautetta yleisesti toiminnasta ennen 170 

kesälomaa. MYY ry:n nettisivuilla on aina avoin palautelomake, jonne voi antaa palautetta 171 

milloin vain. Kaikki palautteet käsitellään hallituksen kokouksissa ja saadut palautteet 172 

huomioidaan myös seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelmaa tehdessä. Toimintaa 173 

kehitetään jatkuvasti vastaamaan monipuolisesti jäsenistömme tarpeita. 174 

 175 

4.1. Tuutor- ja fuksitoiminta 176 

 177 

Orientoiva viikko on tärkeä tapahtuma tuutortoiminnan kannalta. Orientoivan viikon ohjelma 178 

suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tuutorien kanssa. Vastuunjaosta tehdään selkeää ja 179 

vastaavat pitävät huolta siitä, että vastuut jakautuvat tasapuolisesti kaikkien tuutorien kesken. 180 

Orientoivan viikon ohjelmasta tiedotetaan hyvissä ajoin MYY ry:n Facebookin ja nettisivujen 181 

kautta. Uusiin opiskelijoihin ollaan yhteydessä sähköpostitse niin pian kuin mahdollista. Viestin 182 

yhteydessä fukseille toimitetaan sähköinen järjestölehti, jonka avulla he pääsevät 183 

perehtymään MYY ry:n toimintaan jo etukäteen. Mukaan liitetään myös orientoivan viikon 184 

ohjelma sekä tieto pre-orientoivasta ja päivästä Suomenlinnassa, sekä vuonna 2020 MYY ry:n 185 

uutena tapahtumana järjestämistä pretkoista eli pre-orientoivan päivän etkoista. MYY ry ja sen 186 
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hallitus tehdään näkyväksi ja fukseille tutuksi orientoivasta viikosta alkaen. MYY ry tuodaan 187 

esille helposti lähestyttävänä järjestönä ja kannustetaan lähtemään mukaan sen toimintaan.  188 

 189 

Vuoden 2020 fuksitoimikunta suunnittelee ja järjestää kevään 2020 aikana tapahtuman, jonka 190 

tavoitteena on yhdistää eri vuosikurssien opiskelijoita. Tapahtuman järjestämistä helpotetaan 191 

fuksitoimikunnalle välitettävällä testamentilla vuoden 2019 fuksitoimikunnalta. 192 

Vaalikokouksessa valitaan uusi fuksitoimikunta vuodelle 2020.   193 

 194 

4.2. Työelämä- ja alumnitoiminta 195 

 196 

Yritysvierailuja tai muita työelämätapahtumia järjestetään n. 2–3 kertaa vuodessa. 197 

Yhteistyökumppaneiden kuten LoVin, Agronomiliiton ja Loimun työelämätapahtumia 198 

markkinoidaan jäsenille aktiivisesti. Suurena painopisteenä työelämätapahtumissa on syksyllä 199 

järjestettävä Viikki Areena sekä kevään aikana toteutuva, Uhanalaisen Suomen kanssa 200 

organisoitava tapahtuma Tiedekulmassa. 201 

Alumnitoimintaa MYY ry:ssä ylläpitää alumnitoimikunta.  Alumnitoimikunta on kaikille avoin, 202 

ja sen kautta on mahdollisuus tutustua MYY ry:n alumneihin ja olla mukana järjestämässä 203 

alumnitapahtumaa. Vuonna 2020 järjestetään vähintään yksi rento alumnitapahtuma, jossa 204 

myös nykyiset opiskelijat pääsevät tutustumaan rennossa ilmapiirissä alumneihin. Yhteyttä 205 

alumneihin pidetään Facebookin Myy-alumnit-ryhmän avulla ja MYY ry:n LinkedIn-ryhmän 206 

kautta. Lisäksi nettisivuja parannetaan vastaamaan myös alumnitoiminnan tarpeita. 207 

Työelämävastaava koordinoi vuoden 2020 haalarien hankkimisen. Keväällä haalareiden 208 

hankintaa edistetään hankkimalla mahdollisimman monta sponsoria ja varmistamalla 209 

sovitushaalareiden saapuminen heti alkusyksystä. Tarvittaessa fuksit osallistuvat myös itse 210 

sponsorien hankkimiseen syksyllä. Syksyllä haalarit pyritään jakamaan fukseille 211 

Haalarikastajaiset-tapahtumassa. 212 

 213 

4.3. Edunvalvonta 214 

 215 

Vuonna 2020 MYY ry:n jäseniä toimii opiskelijaedustajina ympäristötieteiden kandiohjelman 216 

sekä ECGS-maisteriohjelman johtoryhmissä, maatalous- ja metsätieteellisen sekä bio- ja 217 

ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoissa sekä yliopistokollegiossa. MYY ry 218 

on edustettuna myös Helsingin yliopiston hallituksessa. Lisäksi MYY ry:llä on edustajat bio- ja 219 

ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestössä Biosfääri ry:ssä ja maatalous–220 

metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestössä MMYL ry:ssä. Vuoden 2020 aikana 221 

valitaan Agronomiliitolle ja Johtoryhmälle uudet edustajat. 222 
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Opintoasioihin liittyvästä edunvalvonnasta vastaa hallituksen opintovastaava. Opintovastaava 223 

tekee yhteistyötä hallinnon opiskelijaedustajien, Biosfäärin opintotoimikunnan, MMYL ry:n 224 

opintovastaavien ja MYY ry:n opintotiimin kanssa. Opintovastaava seuraa MYY ry:n jäseniä 225 

koskevia opintoasioita ja tiedottaa niistä hallitukselle sekä jäsenistölle Ympäristötieteiden 226 

opintoasiat -ryhmän sekä MYY ry:n sähköpostilistan kautta.  227 

MYY ry ja ECGS-maisteriohjelman opiskelijaedustajat järjestävät vuonna 2020 kuukausittaiset 228 

iltapäiväkahvittelut opiskelijoille ja henkilökunnalle. Lisäksi tavoitteena on järjestää vuoden 229 

aikana kaksi tapahtumaa opintoedunvalvontaan ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen. 230 

Opintoedunvalvontaa pyritään tehostamaan vuoden 2020 aikana voimakkaasti painopisteen 231 

mukaisesti. Yhteydenpitoa MYY ry:n jäseniin sekä tiedekuntaan parannetaan. Tavoitteena on 232 

saada pitkällä tähtäimellä MYY ry:n opiskelijoiden uupumusriski matalammaksi.  233 

 234 

5. Tapahtumat 235 

 236 

Hallituksen toimintavastaavat ovat vastuussa järjestön tapahtumien toteuttamisesta ja 237 

koordinoivat käytännön järjestelyjä pöhinävastaavan ja tapahtumatiimin kanssa. 238 

Tapahtumatiimin kanssa yhteistyössä toimii ruokatarjoilusta huolehtiva keittiötiimi ja siitä 239 

vastuussa oleva Masterchef sekä juomatarjoilusta vastuussa oleva virvokevelho. Tapahtuma- 240 

ja keittiötiimi kokoontuvat säännöllisesti suunnittelemaan MYY ry:n tulevia tapahtumia. 241 

Tapahtumatiimiin kokoukset ovat avoimia kaikille, ja mukaan voi liittyä milloin vain. 242 

Kokouksista tiedotetaan MYY ry:n Facebook-ryhmässä ja sähköpostilistalla. Uutena 243 

toimintamallina vuonna 2020 kehitetään tapahtumien hiilijalanjäljen laskemista. Tavoitteena 244 

on löytää mahdollisuuksien mukaan sopiva tapa tuottaa dataa MYY ry:n järjestämistä 245 

tapahtumista ja kehittää toimintaa yhä ympäristöystävällisemmäksi. 246 

MYY ry:n tavoite vuodelle 2020 on ainejärjestöyhteistyön lisääminen ja tapahtumien 247 

avoimuuden kehittäminen. Myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä tapahtumia ja 248 

yhteislähtöjä pyritään lisäämään. Ainejärjestöjen välinen yhteistyö näkyy yhteissitsien, 249 

Grundibileiden ja vappuviikon tapahtumien muodossa. MYY ry:n järjestämiä perinteisiä 250 

tapahtumia ovat Kotiviinikilpailu vappuna, Eläinnimi-ilta orientoivalla viikolla, Fuksiaiset, 251 

Fuksisitsit, pikkujouluviikonloppu marraskuussa  ja kuraattorin joululaulutuokio. Alina-salissa 252 

järjestetään keväällä mahdollisuuksien mukaan kaverisitsit ja toinen tapahtuma yhteistyössä 253 

jonkun muun järjestön kanssa. Alkusyksyn fuksisitsien lisäksi järjestetään toiset sitsit syksyn 254 

aikana. Lisäksi syksyllä järjestetään uutena tapahtumana fukseille suunnattu 255 

haalaritapahtuma. MYY ry:n perinteiset Mascot-tiistait eli illanvietot Cafe Mascotissa 256 

Neljännellä linjalla ovat olleet pitkään perinteenä. Konsepti on kuitenkin hiipunut ja tämän 257 

tilalle pyritään kehittämään uutta toimintaa vuoden 2020 aikana.  258 
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MYY ry:n järjestämiä tapahtumia pyritään aina kehittämään järjestön viestintäkanavissa 259 

jaettavien tapahtumapalautteiden perusteella. Palautteet käsitellään aina tapahtumaa jälkeen 260 

seuraavassa hallituksen kokouksessa.  261 

 262 

 263 

5.1. Ulkomaan ekskursio 264 

 265 

MYY ry:n vuoden 2020 ulkomaan ekskursion kohteena on Benelux-maat. Ekskursion arvioitu 266 

kesto on 8–9 päivää ja ajankohta syys–lokakuu. Tarkoituksena on viettää noin kaksi päivää 267 

Belgiassa (Brysselissä) ja kaksi päivää Alankomaissa (Amsterdamissa), mutta reitistä riippuen 268 

saatamme näiden lisäksi myös poiketa Saksassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Ekskursio rakentuu 269 

Euroopan Parlamentti -vierailun ympärille Brysselissä. Sen lisäksi ohjelmaan sisältyy myös 270 

kiinnostavia luonnonnähtävyyksiä sekä mahdollisesti historiallisia kohteita.  271 

Ekskursiota suunnittelevat kaksi ekskuvastaavaa ja kolmentoista (13) hengen ekskutiimi. 272 

Reissuun lähtee noin 42–45 henkilöä. Tänä vuonna panostamme mainostamiseen myös 273 

vanhempien opiskelijoiden keskuudessa, jotta ekskursion otos olisi monipuolisempi. Ekskua 274 

mainostetaan sähköpostin, sosiaalisen median ja Leväperäisen kautta. Kiintiöt osoittautuivat 275 

toimettomiksi viime vuonna, joten tänä vuonna yritetään löytää tähän toimivampi ratkaisu. 276 

Ekskursiolla noudatetaan MYY ry:n yhdenvertaisuus- ja ympäristöstrategiaa.  277 

Ekskursio vaatii paljon rahoitusta, ja sitä kerätään pitkin vuotta. Edellisten vuosien tapaan 278 

tärkeäksi rahoituksenkeruukeinoksi on suunniteltu talkoilua festivaleilla. Lisäksi ekskutiimi 279 

tulee järjestämään mahdollisuuksien mukaan ruoka- tai muuta myyntiä tapahtumissa, kuten 280 

Kotiviinikilpailussa. Europarlamenttivierailu mahdollistaa myös mahdollisen EU:n rahoituksen. 281 

Tuen saamisen kriteerit eivät kuitenkaan ole selkeitä, joten tuen saaminen on toistaiseksi 282 

epävarmaa. 283 

 284 

6. Kerhot 285 

 286 

MYY ry:ssä toimivat kasvisruokakerho KaRu, Liikuntakerho Like, Kulttuurikerho Kurja, 287 

elokuvakerho Erja, Taidekerho, Luontokerho, kalakerho Vimmat, Viihdekerho, Käsityökerho ja 288 

MYY ry:n oma huispausjoukkue MYYRyhmyt. Tammikuussa kerhojen toimintaa suunniteltiin 289 

Lammilla järjestetyssä toimijoiden vaihtotapahtumassa. Kerhojen vastaaville on myös 290 

perustettu yhteinen WhatsApp-ryhmä toiminnan suunnittelun ja järjestämisen tukemiseksi. 291 

Kerhotoimijoiden ja hallituksen välistä kommunikaatiota kehitetään vuoden kuluessa. 292 
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Hallituksen jäsenvastaava huolehtii yhteydenpidosta kerhovastaaviin. Tapahtumien 293 

ajankohdat sovitaan yhdessä, ja jäsenvastaava huolehtii siitä, ettei päällekkäisyyksiä tule. 294 

Jäsenvastaavan tehtävänä on myös motivoida vastaavia läpi toimintavuoden. Syksyllä on 295 

lisäksi tarkoitus järjestää tapahtuma, jossa kerhotoimintaa esitellään uusille MYY ry:n jäsenille 296 

ja kannustetaan lähtemään mukaan toimintaan. Toimintavuoden aikana kerhoja pyritään 297 

kannustamaan myös kerhojen väliseen yhteistyöhön. 298 

6.1. KaRu 299 

Tänä vuonna kasvisruokakerho tulee järjestämään tapahtumia varsin maltillisesti, tavoitteena 300 

on noin 2–4 tapahtumaa. Tapahtumat tulevat keskittymään vuodenaikojen tunnelmaan ja 301 

satoruokaan. Keväällä on esimerkiksi tarkoituksena hyödyntää joitain villiyrttejä ja järjestää 302 

sen puitteissa ruoanlaittoa (esim. kesärullia & joku yrttiteemaistelutuokio). Syksyllä jos sieni- 303 

ja/tai marjasato on hyvä, tehtäisiin jotain ruokaa niistä. Talvella taas viritetään jouluista 304 

tunnelmaa tekemällä korvapuusteja, joulutorttuja tms. Eli tavoitteena on tarjota 305 

vuodenaikojen inspiroimia makuaistimuksia rennossa tunnelmassa. 306 

6.2. Luontokerho 307 

Luontokerhon on tarkoitus järjestää tänä vuonna useampia tapahtumia. Muutamia pienempiä 308 

tapahtumia kuten retki Lammasaareen ja ploggausta olisi tarkoitus toteuttaa. Lisäksi 309 

suunnitelmissa on esitettyjen toiveiden mukaisesti jonkinlainen pidempi retki kuten 310 

esimerkiksi yön yli telttailua tai vaellus. Mahdollisesti järjestetään myös yhteistapahtumia 311 

muiden kerhojen kanssa, kuten esimerkiksi melontaa liikuntakerhon kanssa. Luontokerho 312 

haluaa tarjota myyläisille matalan kynnyksen tapahtumia, joihin kaikilla olisi mahdollisuus 313 

osallistua. Tarkoituksena on tarjota luontoelämyksiä lähellä ja vähän kauempana. 314 

6.3. Like 315 

Liikuntakerhon tämän vuoden tarkoituksena olisi ensiksi kartoittaa, olisiko MYY ry:llä 316 

halukkaita jonkin sisäpelikentän vakiovuoron varaamiseen. Haluaisimme vuokrata myös 317 

esimerkiksi taitoliikuntakeskukseen vuoron, jonne pääsisimme yhdessä liikkumaan. 318 

Haluaisimme järjestää matalan kynnyksen liikuntatapahtumia, kuten sulkapallon ja futsalin 319 

pelaamista, sekä ulkoilua, kun säät sen sallivat. Tarkoituksena olisi myös tehdä jotain 320 

erikoisempaa, kuten mennä kiipeilemään. Tavoitteena olisi järjestää myös yhteistä tekemistä 321 

muiden ainejärjestöjen kanssa! 322 

6.4. MYYRyhmyt 323 

MYYRyhmyjen tavoite vuodelle 2020 on lisätä aktiivista jäsenmääräänsä ja tavoittaa etenkin 324 

opintojensa alussa olevat opiskelijat. Säiden muuttuessa suotuisiksi (maalis–huhtikuussa) 325 

aloitamme aktiivisen treenikauden, joka kestää aina loppysyksyyn saakka. Toimintaamme voi 326 

liittyä mukaan kuka vain, milloin vain, ilmaantumalla treeneihin, mutta järjestämme tiedotus- 327 

ja kokeilueventin sekä keväällä että syksyllä. Halukkailla on mahdollisuus osallistua 328 

MYYRyhmyjen ja Team Finlandin mukana Quidditch World Cuppiin (heinäkuussa, Virginia, 329 

USA) ja muihin huispauskisoihin, joita järjestetään syksyllä Euroopassa. MYYRyhmyt on 330 
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tuottanut jo vajaat 10 myyläistä EM- ja MM-tason urheilijaa, ja tavoite on saada kymmenen 331 

raja rikki tänä vuonna. 332 

6.5. Vimmat 333 

Vimmat järjestää pääasiassa kalastamiseen liittyviä tapahtumia, mutta myös muita rentoja 334 

tapahtumia. Vimmojen järjestämiä tapahtumia ovat esimerkiksi jo aiemmin järjestetyt 335 

silakkasitsit sekä silakoiden onginta, joka on todella helppo tapa saada ensikosketus 336 

kalastamiseen. Lisäksi viime syksynä pidetty kalamaraton (eli lajikalastuskilpailu) oli toimiva 337 

konsepti, joten se järjestetään myös keväällä. Pilkki- ja kalareissuista lähialueille pyritään 338 

ilmoittamaan kiinnostuneille. 339 

6.5. Kurja ja Erja 340 

Kurjan tavoitteena on järjestää toimintavuoden aikana ainakin kaksi ekskua erilaisiin 341 

kulttuuritapahtumiin, joista yksi kevään ja toinen syksyn aikana. Kevään eksku on jo selvillä, 342 

sillä maaliskuussa Kurja suuntaa katsomaan Viikki-speksiä. Syksyn kohde ei vielä ole selvillä. 343 

Lisäksi Kurja pyrkii mahdollisuuksien mukaan järjestämään jonkin tapahtuman myös kesän 344 

aikana. Tämän toteutuminen on kuitenkin vielä epävarmaa. Erjan tavoitteena on järjestää 345 

elokuvatapahtumia ja lisätä näin MYY ry:n jäsenten elokuvasivistystä.  346 

6.6. Taidekerho ja käsityökerho 347 

Taidekerhon tavoitteena on järjestää matalan kynnyksen toimintaa, esimerkiksi ajatuksena on 348 

pitää rento maalaus-/piirtely-/taideterapiatuokio. Sen lisäksi ajatuksena on järjestää 349 

koristeiden tms. askartelua jotakin MYY ry:n tapahtumaa varten. Alustavasti on myös 350 

suunniteltu, että yhteistyötä tehdään Lajikirjo-taiteilijaryhmän kanssa, ja pidetään jokin 351 

uhanalaisiin lajeihin liittyvä piirrustuskerta tai vastaava.  352 

Käsityökerhossa vietetään rennosti aikaa erilaisia käsitöitä tehden. Kerhossa myös innostetaan 353 

ja autetaan korjaamaan olemassa olevia tavaroita. Kerhon tavoitteena on järjestää vähintään 354 

kolme tapaamista vuoden aikana. 355 

 356 

7. Viestintä 357 

 358 

Järjestön viestinnässä tärkeää on sen tavoitettavuus. Tieto tapahtumista ja ajankohtaisista 359 

asioista tulee välittyä tasapuolisesti kaikille ainejärjestön jäsenille. Vuoden 2020 aikana 360 

viestintää pyritään kehittämään monipuolisemmaksi ja entistäkin tavoitettavammaksi. MYY 361 

ry:n pääasialliset tiedotuskanavat ovat sähköpostilista, Facebookin suljettu MYY ry:n 362 

jäsenryhmä ja Instagram, ja viestintäkielet suomi ja englanti. Englanninkielistä viestintää 363 

tullaan kehittämään vuoden aikana entisestään.  364 

Tapahtumista tiedotetaan hyvissä ajoin ja ne merkataan MYY ry:n nettisivujen 365 

tapahtumakalenteriin heti, kun ne on päätetty järjestää. Kuukausittain julkaistaan 366 
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kuukausitiedote Facebookissa ja Instagramissa, sekä jäsenistölle oleellisia julkaisuja. 367 

Hallituksen kokouksista pyritään julkaisemaan joka kokouksen jälkeen Top 3 -kohdat 368 

Instagramissa.   369 

MYY ry:n nettisivut löytyvät osoitteesta http://blogs.helsinki.fi/myy-ry/. Sivut tullaan 370 

mahdollisuuksien mukaan kääntämään kokonaisvaltaisesti englanniksi, jotta myös 371 

kansainväliset opiskelijat voivat niitä halutessaan käyttää. Tarkastetut pöytäkirjat julkaistaan 372 

nettisivuilla tarkastusten jälkeen. MYY ry:n hallitukseen voi ottaa yhteyttä myy-hallitus-373 

sähköpostilistan, Facebookin MYY ry-sivun, henkilökohtaisten sähköpostien ja MYY ry:n 374 

nettisivujen kautta. 375 

 376 

7.1. Julkaisutoiminta 377 

MYY ry:n virallinen ainejärjestölehti Leväperäinen julkaistaan viisi kertaa vuoden 2020 aikana. 378 

Numeroista neljä julkaistaan painettuna ja sähköisenä, jotta Leväperäinen ”otetaan vastaan 379 

mahdollisimman isosti”. Yksi numeroista, Leväperäinen 3/2020 eli fuksinumero, julkaistaan 380 

kuitenkin vain sähköisenä ja toimitetaan uusille fukseille. Leväperäinen pyrkii keräämään 381 

lukijakunnaltaan aktiivisesti palautetta.  382 

Leväperäisen kenties tärkein tehtävä on toimia myyläishengen välittäjänä yli ajan ja 383 

avaruuden. Olit sitten Viikissä työskentelevä valmistunut myyläinen tai ulkomailla vaihdossa 384 

opiskeleva, on Leväperäisen oltava luettavissa muodossa tai toisessa. Erityisesti MYY ry:n 385 

toiminnasta kertoviin juttuihin, esim. kotiviinikilpailu, ekskut ym., panostetaan. Lehden jutut 386 

ovat niin kevyitä kuin raskaampiakin. Vuonna 2020 Leväperäinen ottaa tavoitteekseen 387 

maailmantuskan puimisen. Juttujen aiheet pyritään tasapainottamaan mielenkiintoiseksi 388 

elämykseksi. Päätoimittaja pitää huolen, ettei kukaan kuormitu liikaa lehden teosta. Taakka 389 

sen tekemisestä jakautuu tasaisesti.  390 

 391 

8. Tilat 392 

 393 

MYY ry:n kerhohuone eli kertsi sijaitsee Viikin kampuksella Biokeskus 3:n tiloissa, joka jaetaan 394 

Symbioosi ry:n ja Svenska naturvetarklubben SvNK r.f.:n kanssa. MYY ry:n vaalikokouksessa 395 

nimetyt kertsivastaavat huolehtivat yhdessä hallituksen kanssa MYY ry:n kerhohuoneella 396 

säilytettävien tavaroiden järjestyksestä ja kalusteiden kunnosta sekä osallistuvat 397 

kerhohuoneen siivoukseen Symbioosi ry:n ja SvNK rf:n kertsivastaavien kanssa. BIO3:n 398 

kerhohuoneella noudatetaan Symbioosi ry:n laatimia turvallisen tilan periaatteita. MYY ry:n 399 

jäsenten käytettävissä on myös MMYL ry:n kerhohuone Viikin B-talossa.  400 

MYY ry jakaa 19 muun järjestön kanssa osoitteessa Mechelininkatu 3 D sijaitsevan Hedda 401 

Gabler -tilan eli Pupun. Tila kuuluu HYYn piiriin ja tilaa käyttäessä noudatetaan HYYn 402 

http://blogs.helsinki.fi/myy-ry/
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järjestyssääntöjä sekä tilan omia käyttösääntöjä. MYY ry:tä edustaa Pupuprikaatin esikunnassa 403 

varapuheenjohtaja. Tila on aivan uusi, minkä takia siitä myös halutaan pitää erityisen hyvää 404 

huolta. Vuonna 2020 MYY ry osallistuu yhdessä muiden yhdistysten kanssa HYYn tilahakuun.   405 

 406 

 407 

9.  Kansainvälisyys 408 

 409 

Vuodeksi 2020 MYY ry:lle on valittu kaksi kansainvälisyysvastaavaa, jotka pyrkivät kehittämään 410 

MYY ry:n toimintaa kansainvälisyyteen kannustavaan suuntaan yhdessä hallituksen kanssa. 411 

Kansainvälisyysvastaavat tekevät yhteistyötä myös muiden järjestöjen, kuten Biosfäärin ja 412 

MMYL:n kansainvälisyysvastaavien kanssa. Mahdollisuuksien mukaan vuoden 2020 aikana 413 

järjestetään vaihtoinfo ympäristötieteilijöiden vaihtokohteista ja -kokemuksista opintoihin 414 

liittyvän tapahtuman ohessa. MYY ry pyrkii osallistumaan kansainvälisille opiskelijoille 415 

suunnattuihin tapahtumiin kansainvälisyysvastaavien ja hallituksen voimin. Tallaisia 416 

tapahtumia ovat esimerkiksi Welcome Fair ja Suomi Night. 417 

Kansainväliset opiskelijat huomioidaan tiedottamalla toiminnasta myös englanniksi. Vuoden 418 

2020 aikana MYY ry:n nettisivut pyritään kääntämään täysin englanniksi.  419 

 420 

10. Ympäristö 421 

 422 

Ympäristötieteiden ainejärjestönä MYY ry korostaa toiminnassaan aina ympäristön 423 

hyvinvointia. MYY ry on sitoutunut noudattamaan ympäristöstrategiaansa kaikessa 424 

toiminnassaan. Vaalikokouksessa valitut ympäristövastaavat valvovat ympäristöarvojen 425 

toteutumista ja pyrkivät pitämään yllä keskustelua ajankohtaisista ympäristöasioista 426 

esimerkiksi jakamalla jäsenille ympäristöaiheisiin liittyviä raportteja ja uutisia. 427 

Omien tapahtumien järjestämisessä huomioidaan aina ympäristöystävällisyys panostamalla 428 

kierrätettyjen tavaroiden hyödyntämiseen, roskien lajitteluun ja keräämiseen sekä 429 

vegaaniseen ruokaan. MYY ry ei esimerkiksi käytä kertakäyttöastioita ollenkaan. Vuoden 430 

aikana pyritään myös järjestämään jokin ympäristötapahtuma, kuten plogging-kilpailu.  431 

MYY ry:n tapahtumissa tarjotaan lähtökohtaisesti vegaanista ruokaa. Tapahtuman 432 

vegaanisuudesta voidaan poiketa erikoistapauksissa, kuten kalastuskerho Vimman 433 

tapahtumissa. Vuonna 2020 suunnitellaan Ympäristöystävällisten tapahtumien oppaan 434 

kirjoittamista ja julkaisemista omaan ja muiden ainejärjestöjen käyttöön. Lisäksi toteutetaan 435 

mahdollinen hiilijalanjäljen laskeminen MYY ry:n tapahtumista.  436 
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 437 

11. Yhdenvertaisuus 438 

 439 

MYY ry:lle yhdenvertaisuusasiat ovat erittäin tärkeitä. Järjestön yhdenvertaisuusstrategian 440 

noudattamista valvovat yhdenvertaisuusvastaavat. Toiminnassa kiinnitetään erityistä 441 

huomiota siihen, ettei kielenkäyttö tai toiminta ole syrjivää. Esimerkiksi sitseillä huolehditaan 442 

siitä, etteivät laulujen sanoitukset ole syrjiviä tai loukkaavia. Kaikissa tapahtumissa 443 

noudatetaan turvallisen tilan periaatteita. Tapahtumat pyritään järjestämään pääsääntöisesti 444 

esteettömissä tiloissa. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitetaan asiasta tapahtumakuvauksen 445 

yhteydessä eritellen, minkälaisesta esteettömyydestä on kyse. 446 

Seksuaalinen, fyysinen ja sanallinen häirintä on MYY ry:n tapahtumissa ehdottomasti kielletty 447 

ja johtaa ahdistelevan henkilön paikalta poistamiseen. Tapahtumien yhdenvertaisuutta 448 

valvovat yhdenvertaisuusvastaavien lisäksi myös erikseen kullekin tapahtumalle nimettävät 449 

häirintäyhdyshenkilöt. MYY ry:n nettisivuilta löytyy ongelmatietolomake, jonka kautta pystyy 450 

tuomaan anonyymisti ja luottamuksellisesti esille häirintä- tai muita ongelmatilanteita sekä 451 

ottamaan yhteyttä yhdenvertaisuusvastaaviin. Yhdenvertaisuusvastaavat käsittelevät 452 

yhteydenotot ja tuovat asioita tarvittaessa hallituksen tietoon asianomaisten yksityisyyttä 453 

kunnioittaen, jos niihin pystytään vaikuttamaan järjestötasolla. Vakavat tapaukset ohjataan 454 

eteenpäin HYYn häirintäyhdyshenkilöille tai viranomaisille.  455 

Tapahtumat ovat avoimia kaikille. Alkoholinkäyttöä sisältävissä tapahtumissa on aina tarjolla 456 

alkoholiton vaihtoehto, ja viestinnässä vältetään alkoholin käytön korostamista. MYY ry:ssä 457 

pidetään yllä hyvää yhteishenkeä, kaikki otetaan avoimesti mukaan ja huomioidaan, eikä 458 

alkoholin käyttöön painosteta ketään. Liikaa alkoholia nauttineen henkilön tilaa tarkkaillaan ja 459 

autetaan tarvittaessa. Lisäksi MYY ry järjestää monipuolisesti myös alkoholittomia tapahtumia, 460 

kuten luontoretkiä. Vuoden 2020 aikana pyritään myös päivittämään MYY ry:n 461 

yhdenvertaisuusstrategia. 462 

 463 

12. Vuosikello 464 

 465 

Tammikuu 
Hallituksen ensimmäinen kokous 

Hallituksen suunnitteluilta 

Karonkka toimijoille 

Alumnitapahtuma 

 

Helmikuu 

MYY–IK–VASARA -sitsit 

Vuosikokous 

 

Maaliskuu 

Vimmojen Beer Pong -turnaus 

Viikin merkkimarkkinat 

Opintotapahtuma 
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Suomi-Night 

 

Huhtikuu 

Yritysvierailu 

Sitsit  

BiTa 

Viikki-GP 

Fuksimökki 

Biosfäärin vappuviikko 

Viinikisa 

Jammailuilta 

 

Toukokuu 

Sillispiknik 

Toimintasuunnitelman seuranta 

Talousarvion seuranta 

Hallituksen virkistäytyminen 

Silakkasitsit 

 

KESÄ 

Kesätapahtuma 

Valmistautumista orientoivaan viikkoon 

 

Elokuu 

Varainhankintaa talkoilla 

Preorientoiva ja MYY:n pretkot 

Eläinnimi-ilta 

MMYL Fuksibileiden etkot 

 

Syyskuu 

HY:n avajaiskarnevaalit 

Fuksisitsit 

MMYL-fuksiaiset 

Fuksiaiset 

Fuksiseikkailu 

Järjestöinfo 

 

Lokakuu 

BD-pelit 

Ulkomaan-eksku 

Työelämätapahtuma 

Opintotapahtuma 

 

Marraskuu 

Ekskukuvailta 

Haalarikastajaiset 

Sitsit 

Karkkila  

Vaalikokous 

 

Joulukuu 

Kiitos-ilta 

Kuraattorin joululaulutuokio 

Toimintakertomuksen valmistaminen

 


