
Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry 

Hallituksen kokous 4/2020 

Aika: 2.3.2020 klo 16.15 
 
Paikka: Infokeskus Korona, ryhmätyötila 136  
 
Osallistujat:  Niko Lehti 
 Saku Suhonen 
 Paula Hietanen 
 Olga Lumijärvi 
 Jenna Hölttä 
 Lea Fewer 
 Hannele Pudas 
 Krista Koppelomäki 
 Mirko Riekkinen  
 Sohvi Leminen 
  
 
 
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen  
 
PÄÄTÖS: Avataan kokous ajassa 16.36. 

 
 

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: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 
 

 
4. Pöytäkirjojen 2/20 ja 3/20 hyväksyminen sekä pöytäkirjan 1/20 korjauksen hyväksyminen 

 
ESITYS: Hyväksytään mainitut pöytäkirjat sekä korjaus pöytäkirjassa 1/20 olevaan tilinumeroon ja 
pöytäkirjojen ulkoasun yhtenäistäminen.  

 
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 

 



 
5. Ilmoitusasiat 

 
Merkit on tilattu. 
 
Alinan varauskierros alkoi. Toivottu 25.–26.9. Tieto saadusta ajankohdasta tulee 9.3. Toinen Alinan 
varauskierros tulossa maaliskuun lopussa. 
 
Karkkila varattu 20.–22.11. 
 
Tapaaminen Symbioosi ry:n kanssa suunnitteilla. 
 
Fuksitoimikunnan kokous tulossa 5.3. 
 
Toiminta-avustushakemus on valmis.  
 

 
6. Saapunut posti 
 

Kutsu Svenska Naturvetarklubben r.f.:n 100-vuotisvuosijuhliin. Pudas ja Hietanen halukkaita 
menemään.  
 
Rastinpitokutsu BiTaan lauantaille 4.4.2020.  

 
 
7. Edustajan valinta MMYL ry:n liittokokoukseen 

 
TAUSTAA: MMYL ry:n vuosikokouksessa edustajilla on ääniä järjestön tai yhdistyksen jokaista 
alkavaa 30 jäsentä kohden. Kukin edustaja voi käyttää kokouksessa enintään kaksi ääntä. Kokous 
pidetään torstaina 12.3.2020 Keskon K-Kampuksella Kalasatamassa osoitteessa Työpajankatu 12 klo 
16.30 alkaen. 
 
ESITYS: Valitaan hallituksen kokouksessa 1/20 todetun vuoden 2019 lopun jäsenmäärään (418) 
pohjautuen 7 edustajaa edustamaan MYY ry:tä liittokokoukseen. 
 
PÄÄTÖS: Valitaan edustajiksi Niko Lehti, Saku Suhonen, Olga Lumijärvi, Lea Fewer, Jenna Hölttä, 
Paula Hietala ja Sohvi Leminen. 
 

 
8. Talous 

 
8.1. Talouden tilanne ja maksut 

 
Menneet maksut: On tullut Leviksen lasku 130,20 euroa. Hyväksytään maksu. Sitseille tehty 
hankintoja 613,07 eurolla (liite 2). Sitsimaksuista yksi puuttuu, josta muistutettu. 
 
Vimmojen tulevasta Beer pong -turnauksesta saapunut budjetti (liite 3). Maksutiedot annettu 
Vimmoille. 
 
Holvi-tilin pääkäyttäjyys siirretty Hietaselle. 
 



Kirjataan tiedoksi: Sitsien järjestämiseen osallistuneiden henkilöiden maksuihin liittyen ollut 
keskustelua, sillä esimerkiksi koristelemassa ja siivoamassa oleville voisi antaa alennusta. Päätetään 
asiasta seuraavassa kokouksessa. 
 

9. Vuoden 2020 tapahtumakalenteri ja vuosikellon läpikäynti 
 
Vuosikellon ja tapahtumakalenterin sisältöä käytiin läpi. Lokakuulle on tulossa opintotapahtuma. 
Tapahtumia on yleisesti tulossa paljon, joten aiemmin sitä on hankalaa järjestää. 
Toimintasuunnitelmasta puuttuvat Grundibileet, jotka pidetään lokakuussa.  
 

10. TVEX – yhteistyö 
 
ESITTELIJÄ: Hannele Pudas 
 
MYY ry voisi tehdä yhteistyötä Tvexin eli kaksikielistä tutkintoa suorittavien yhteisön kanssa. Suurin 
osa tvexareista on myyläisiä, joten olisi myös MYY ry:n kannalta hyvä, että toiminnassa näkyisi 
kaksikielisyys. Tvexin tapahtumia voitaisiin markkinoida varsinaisten MYY ry:n tapahtumien 
puolella, vaikka ne eivät virallisesti olekaan MYY ry:n alaisia tapahtumia, eikä niitä vuositasolla 
voida siksi laskea MYY ry:n tapahtumalukuihin mukaan. Apua voitaisiin antaa myös muuten 
erilaisissa käytännön järjestelyissä, kuten tilavarauksissa.  
 
Päätetään tukea Tvexin toimintaa markkinoinnilla ja käytännön toimissa auttamalla. 

 
 

11. Vappu 
 
Mainosta Kotiviinikisasta tehty ja mainos pyritään lähettämään 2.3. Kotiviinikisaa varten on varattu 
C- ja B-Grundit kello 9–16. Lumijärvi selvittää ekskutiimin halukkuutta myydä viime vuoden tapaan 
Kotiviinikisassa herkkuja, kuten pizzaa ja munkkeja.  
 
Vappuviikolle tarvitaan MYY ry:ltä tapahtuma. Vimmat kiinnostuneita järjestämään ongintaa, mistä 
keskusteltiin. Ehdotettiin myös esimerkiksi urheilullisempia joukkueaktiviteetteja, kuten jalkapalloa 
tai live-Afrikan tähteä. Vappuun liittyen tullut kuitenkin vielä toistaiseksi todella vähän 
informaatiota. Päätetään myöhemmin, minkä tapahtuman MYY ry järjestää.  
 
Vappusillistä haluttaisiin kehittää. Selvitetään vappusilliksen suunnittelukokouksen järjestämistä 
Helixin kanssa. Selvitetään myös Vuorovaikeutuksen kiinnostusta osallistua myös vappusillikselle, 
mutta tästä kysyttävä myös Helixiltä. 
 
Siirrytään kohtaan 16. 

 
12. Biosfääri 

 
BiTan approille ja merkkimyyntiin toivottu osallistumista. Päivät ja kellonajat ovat vielä epäselvät, 
mutta Lehti pyytää Biosfääri-edustajia selvittämään asiaa. Kun lisätietoja saadaan, sovitaan vastuut 
tarkemmin Slackissa. 

 
13. Tiedotusasiat 

   
Tästä kokouksesta julkaistaan TOP 3, joka tällä kerralla on: 

1. Tvex-yhteistyön lisääminen 
2. Vapun suunnittelu aloitettu 



3.  Vuoden ensimmäinen opintotapahtuma: Tutkijat tutuiksi  
 

Tapahtumakalenterin näkyvyyttä nettisivuilla lisätään.  
 

14. Opintoasiat 
 

ESITTELIJÄ: Krista Koppelomäki 
 
Uutena opintotapahtumana aletaan järjestää Tutkijat tutuiksi -tapahtumia yhdessä ECGS:n kanssa. 
Rahoittajana on ECOENV eli Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma (Ecosystems and 
Environment Research Programme). Tarkoituksena on pitää rentoja tapahtumia, joissa opettajat tai 
tutkijat kertovat työnkuvistaan. Tapahtumat on tarkoitettu kandi- ja maisterivaiheen opiskelijoille, 
opettajille ja muulle henkilökunnalle, ja niitä on tarkoitus järjestää akvaattisten tieteiden 
kahvihuoneella BIO3:n neljännessä kerroksessa. Tapahtumissa voisi myös kartoittaa kandi- ja 
gradupaikkoja, sillä on ollut ongelmana, etteivät tarpeet niiden suhteen kohtaa. Ensimmäiseen 
tapaamiseen on tulossa Tom Gilbert ja se pidetään tiistaina 17.3. kello 14 alkaen. 
 
Selvitetään, onko mahdollista järjestää tapahtumaa myös muiden maisteriohjelmien tutkijoiden 
tapaamiseksi, sillä myyläisiä kiinnostavia maisteriohjelmia on useita. On mahdollista, että myös 
MYY ry voisi rahoittaa tällaisen tapahtuman, jos ECOENV ei ole siihen halukas.  
 
Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaanin tapaaminen järjestetään 29.4. kello 12–14. 
Tapahtumaan voisi järjestää yhteislähdön. 
 
Biosfäärin opintotoimikunnalla on ollut kokous. Tiedekunnan rahallinen tilanne on huono, eikä 
ministeriöltä tule lisää rahaa. Myös opetustilojen tila on huono, koska Korona menee remonttiin.  

 
 

15. Työelämäasiat 
 

ESITTELIJÄ: Hannele Pudas  
 
Sitraan ollaan järjestämässä yritysvierailua, ja ilmoittautumisia on jo 46. Paikkoja on varattu 30, 
mutta suuren kiinnostuksen takia kysytään, mahtuisiko vierailijoita enemmän. Jos osallistujia pitää 
karsia, se tehdään ilmoittautumisajankohdan perusteella.  
 
Vuorovaikeutuksen kanssa ollut tapaaminen ja eksursion kohdetta mietitään. 
Rambollista ei ole vielä kuulunut mitään, ja vierailu saattaa siirtyä syksylle.  
 
Haalarikilpailutukseen liittyen EV-Sport tehnyt hyvän tarjouksen, joka myös selkeästi aiempia 
edullisempi. Kysytään kuitenkin tarjous myös Opiskelijahaalareilta ja mahdollisesti muilta tahoilta. 
Ariekseen haalareihin ei ole oltu tyytyväisiä, joten tarjousta ei pyydetä. Kotka Mills on lupautunut 
jälleen haalarisponsoriksi 500 eurolla.  
 
Siirrytään kohtaan 17. 

 
16. Kerhotoiminta 

 
ESITTELIJÄ: Jenna Hölttä 

 
Tällä viikolla on tulossa käsityökerhon tapaaminen, Vimmojen Beer pong -tapahtuma ja Kurjalla 
eksku ja lipunmyynti speksiin. Kurjalle tulossa keväällä jokin teatterieksku. Liikuntakerholla ollut 



hieman ongelmana se, että vetäjiä on paljon, eikä tapahtumia ole saatu järjestettyä. Arttu Kaivosoja 
on toivonut kiipeilyjaostolle jatkajaa, jonka löytymistä liikuntakerhon sisältä selvitetään.  
 
Palataan kohtaan 12. 

 
17. Menneet tapahtumat 

 
19.2. Vuosikokous 
 
Toivotaan tuleviin vuosikokouksiin suurempaa osallistujamäärää. Voitaisiin esimerkiksi panostaa 
enemmän tiedotukseen ja pyrkiä vanhana hallituksena paikalle. 

 
21.2. MYY x IK x VASARA – sitsit 
 
Palautteessa sitseihin on oltu joko hyvin tai erittäin tyytyväisiä. Ruoasta pidettiin. Palautetta on 
annettu kurin ja vesikannujen puutteesta sekä siitä, että järjestäjiä saapui vasta sitsien aikana 
pöytiin. Myös juomamyynnistä ja juomien lämpötilasta sitsien aikana sekä jatkopaikasta tuli 
palautetta.  
 
Alinassa on ollut aiemmin vesikannuja, mutta nyt ne puuttuivat, ja jatkossa asiaan kiinnitetään 
huomiota. Jatkossa vastuita myös suunnitellaan etukäteen paremmin. Sitsit olivat ensimmäiset 
tänä vuonna, joten pienistä puutteista huolimatta sitsit onnistuivat hyvin. 
 
25.2. Laskuhumalaetkot 

 
Tulevaisuudessa voidaan miettiä, voiko MYY ry olla järjestämässä tapahtumaa tai kehittämässä sitä. 

 
18. Tulevat tapahtumat 

 
5.3. Vaatteidenkorjausiltamat 
 
6.3. Vimmojen tapahtuma 
 
13.3. Yhteislähtö ilmastolakkoon 
 
17.3. Tutkijat tutuiksi -iltapäiväkahvit klo 14 alkaen 
 
25.3. Lettuja ja lautapelejä (Vuorovaikeutuksen kanssa) 

Hannele varaa tilan klo 16 alkaen. 
 

30.3. Eksku Sitraan 
 
31.3. Suomi night  

 Rasti vaihto-opiskelijoille, tänne menevät MYY ry:n kansainvälisyysvastaavat 
 

1.4. Viikki-GP 
Odotetaan lisäinformaatiota ja kartoitetaan myöhemmin halukkaita rasteille. 
 

3.–5.4. BiTa 
 
6.4. Alina-varaus 2.  



Todennäköisesti kaverisitsit. Pukukoodi voisi olla esimerkiksi cocktail tai 1920- ja 2020-
teemat.  

 
19.– 21.3. Viikki-speksi 

 
 

19. Muut esille tulevat asiat 
 

Haalarimerkkiompelu voitaisiin järjestää ennen vappua. Palataan asiaan, käsityökerho voi yrittää 
hoitaa. 

 
20. Seuraava kokous 

 
ESITYS: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta 
 
PÄÄTÖS: 23.3. klo 17.00 alkaen kahvila Roasbergissa. 

 
 

21. Kokouksen päättäminen 
 

Päätetään kokous ajassa 18.49. 
 

 

LIITTEET: 

Liite 1. Esityslista 

Liite 2. Sitsihankinnat 

Liite 3. Beer pong -turnauksen budjetti 

 

 


