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1. Yleistä  46 
 47 

Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry on Helsingin yliopiston ympäristötieteistä kiinnostunei-48 
den opiskelijoiden ainejärjestö, joka on perustettu vuonna 1961. MYY ry valvoo ja ajaa jäsen-49 
tensä etuja opiskeluun liittyvissä asioissa ja seuraa ympäristöalan opetus- ja tutkimustyötä. MYY 50 
ry:n tehtävänä on parantaa ympäristöalan opiskelijoiden asemaa työmarkkinoilla pitämällä yh-51 
teyttä alan ammattijärjestöihin ja alalta valmistuneisiin. Tämän lisäksi MYY ry järjestää moni-52 
puolista, yhteisöllistä ja ympäristöhenkistä toimintaa.   53 
           54 
Vuonna 2021 MYY ry juhlii 60-vuotista toimintaansa. Juhlavuoden kunniaksi vuosijuhlien lisäksi 55 
tapahtumien järjestämisessä pidetään mielessä juhlavuosi ja mahdollisuuksien mukaan tapah-56 
tumista järjestetään tänä vuonna erityisen juhlavia. MYY ry on kasvanut voimakkaasti jo muu-57 
taman vuoden ajan ja tulee tänäkin vuonna kasvamaan. Tämän takia hallintoa ja toimintatapoja 58 
kehitetään entisestään. 59 
 60 

2. Painopisteet vuodelle 2021  61 
 62 

2.1. Yhteisöllisyyden lisääminen 63 

Sopeutuminen vallitsevaan koronaviruspandemiaan alkoi jo vuonna 2020. Ymmärrettävästi 64 
opiskelijoiden yhteisöllisyys on laskenut huomattavasti, sillä etäopiskeluun ja -tapahtumiin siir-65 
tyminen on ollut kaikille uutta. Viime vuoden palautteiden pohjalta haluammekin kiinnittää eri-66 
tyistä huomiota yhteisöllisyyden edistämiseen opiskelijoiden välillä.   67 

Niin vanhat kuin uudetkin opiskelijat tarvitsevat yhteisöllisyyttä, jonka avulla taataan järjes-68 
tömme toiminnan jatkuminen ja hyvän ilmapiirin ylläpitäminen. Järjestämme vuoden aikana 69 
etätapahtumia, joissa uusien ja vanhojen opiskelijoiden on mahdollista tutustua. Esimerkiksi 70 
helmikuussa järjestetty bingo- ja peli-ilta sai paljon hyvää palautetta, joten niitä tullaan järjes-71 
tämään lisää. Kuuntelemme myös opiskelijoiden toiveita keräämällä palautetta ja näin kartoi-72 
tamme, minkälaiset tapahtuvat ovat toivottuja. 73 

Tavoitteenamme on tänä vuonna tuoda ainejärjestö paremmin näkyville ympäristötieteiden 74 
kandiohjelmasta valmistuville suunnatun ECGS-maisteriohjelman opiskelijoille. Haluamme 75 
mahdollistuu sujuvan jatkumon maisteriopintoihin ja varmistaa, että myös maisterivaiheessa 76 
opiskelijoilla on tukenaan ainejärjestö. Lisäämällä yhteistyötä maisteriohjelman kanssa li-77 
säämme yhteisöllisyyttä kandi- ja maisterivaiheiden opiskelijoiden välillä, sekä toteutamme pa-78 
remmin tehtäväämme opiskelijoiden edunvalvojana. Koska MYY ry:n hallitus on jo useampana 79 
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vuotena peräkkäin koostunut ympäristötieteiden kandiohjelman opiskelijoista, tavoit-80 
teenamme on tänä vuonna saada ECGS-maisteriohjelmasta opiskelijayhteyshenkilö, jonka 81 
kautta yhteistyötä voidaan lähteä kehittämään. 82 

 83 

Koska toimintamme on kaikille avointa, pyrimme aktiivisella viestinnällä varmistamaan, että 84 
myös muiden ainejärjestöjen opiskelijat ovat tervetulleita MYY ry:n tapahtumiin. Yhteisöllisyys 85 
eri aineiden opiskelijoiden välillä vahvistaa myös sidettämme muiden ainejärjestöjen kanssa. 86 
Perinteisesti syksyllä järjestettävistä Grundibileistä suunnitellaan tänä vuonna entistä suurem-87 
pia, jotta opiskelijat pääsisivät tutustumaan paremmin toisiinsa.  88 

 89 

2.2 Opiskelijoiden jaksaminen ja opinnoissa eteneminen 90 

Toinen painopiste tänä vuonna on opiskelijoiden jaksaminen ja opinnoissa eteneminen. Vuonna 91 
2019 teetetyn HowULearn-kyselyn mukaan ympäristötieteiden opiskelijoiden uupumisriski on 92 
suuri. Koska MYY ry:n jäsenistö koostuu pääosin ympäristötieteiden opiskelijoista, tieto on hä-93 
lyttävä. Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että tuemme opinnoissa jaksamista ja etenemistä. Li-94 
säksi etäopiskelu on palautteiden mukaan ollut monelle raskasta ja opiskelijat toivovat mahdol-95 
lisuuksia opiskella yhdessä.  96 

Jatkamme viime vuonna kehitettyä etäopiskelurinkiä, joka toteutetaan Zoomissa. Tapaamisissa 97 
käytetään pomodoro-menetelmää. Pomodoro-zoomien avulla opiskelijat voivat saada rytmiä ja 98 
motivaatiota omaan etäopiskeluun, sekä pääsevät taukojen aikana keskustelemaan vapaasti. 99 
Pyrimme tänä vuonna järjestämään myös muita opintoja tukevia tapahtumia erityisesti epä-100 
opiskeluaikana. Opiskelijoiden jaksamiseen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota tiedotta-101 
malla jaksamista tukevista asioista ja opiskelijoiden tukipalveluista.  102 
 103 
Yhteistyötä tiedekunnan kanssa tullaan kehittämään entisestään. Ympäristötieteiden kandioh-104 
jelman johtajan kanssa yhteistyössä järjestettyjä Zoom-kahvitteluja pyritään jatkamaan viime 105 
vuodesta. Opintovastaavamme on mukana kandiohjelmamme johtoryhmässä, joten pyrimme 106 
erityisesti sitä kautta painottamaan opinnoissa jaksamista ja etenemistä. Muun muassa kurssien 107 
ajankohtavaihdoksista pyritään tiedottamaan opintotiedotteissa mahdollisimman nopeasti, 108 
jotta opinnoissa eteneminen ei viivästy. Ympäristötieteiden kandiohjelmassa suunnitellaan tälle 109 
vuodelle HOPS-tuutoreita, jotka tukisivat opintojen etenemistä ja suunnittelua. MYY ry tulee 110 
olemaan vahvasti mukana tuutoroinnin suunnittelussa. 111 
 112 

2.3 Uusien opiskelijoiden integroiminen opiskelijayhteisöön 113 

Erityisesti pandemiatilanteen takia on suuri riski, että uudet opiskelijat eivät pääse kunnolla mu-114 
kaan opiskelijayhteisöön. Tämän takia kolmas painopisteemme keskittyykin uusiin opiskelijoi-115 
hin. Pyrimme varmistamaan, että korkeakouluopiskelu ja muu opiskelijatoiminta tulee uusille 116 
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opiskelijoille tutuksi. Käytännön toiminnassa tämä näkyy uusille opiskelijoille suunnattavan toi-117 
minnan huolellisempaa suunnittelua ja erilaisten osallistumismuotojen huomiointia.  118 

MYY ry pyrkii myös järjestämään ainejärjestöön kuuluville tuutoreille oman koulutuksen, jossa 119 
sisältö suunnataan erityisesti yhteisöllisyyden lisäämiseen ja ulkopuolisuuden torjumiseen. MYY 120 
ry:n yhteisö tulee olla myös kaikille saavutettava, jotta se koetaan kutsuvaksi. Tapahtumien jär-121 
jestämisessä, hallinnossa ja viestinnässä huomioidaan aikaisempaa tarkemmin saavutettavuu-122 
den näkökulma.  123 

 124 

3. Hallinto  125 
 126 
MYY ry:n hallitus koostuu kymmenestä jäsenestä. Hallituksen tehtävänä on valmistella ja kutsua 127 
koolle sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset, joita ovat vuosikokous helmikuussa ja vaaliko-128 
kous marras-joulukuussa. Hallitus edustaa MYY ry:tä ulospäin, solmii ja ylläpitää suhteita muihin 129 
järjestöihin sekä osallistuu koulutuksiin toiminnan kehittämiseksi. Hallituksen tehtävänä on 130 
myös huolehtia MYY ry:n toimijoiden ja jäsenten hyvinvoinnista.  131 
 132 
Hallitus huolehtii, että tehtävät jakaantuvat toiminnassa mahdollisimman tasaisesti. Hallituk-133 
sessa korostetaan sitä, että apua saa pyytää ja sitä myös tarjotaan, jos työmäärä tuntuu liialli-134 
selta. Hallituksessa pidetään avointa, turvallista ja luottavaista ilmapiiriä. Hallituksen motivaa-135 
tiota pidetään yllä ideoimalla yhdessä toiminnasta ja osallistumalla siihen itsekin. Hallituksen 136 
ryhmäytymistä edistetään yhteisellä etäpeli-illalla ja myöhemmin vuotta pyritään kokoontu-137 
maan joitain kertoja yhdessä syömään, tutustumaan ja suunnittelemaan loppuvuotta.    138 
 139 
Huolellinen dokumentointi ja perehdyttäminen takaa hallinnon hyvän laadun. Tänä vuonna MYY 140 
ry:n hallitus pyrkii suunnittelemaan ja mahdollisesti aloittamaan vanhojen dokumenttien skan-141 
naamisen, jotta kaikki dokumentit ovat helposti saatavilla ja turvassa. Lisäksi hankitaan lisää 142 
säilytystilaa dokuenteille. Hallituksella on käytössä useampi viestintäalusta, jotta työskentely ja 143 
yhteydenpito on sujuvaa.  144 
 145 

4. Talous ja varainhankinta  146 
 147 

MYY ry:n taloudenhoitaja on yhdessä puheenjohtajan kanssa vastuussa siitä, että hallitus on 148 
perehdytetty taloudenhoitoon ja huomioi taloudenhoidon toteuttaessaan toimintaansa. Tule-149 
vista kuluista sovitaan yhdessä hallituksen kokouksissa. Hankinnat ja muut kulut perustuvat ta-150 
loudenhoitajan ja puheenjohtajan yhdessä hallituksen kanssa laatimaan talousarvioon. Vuoden 151 
2021 talousarvio on laadittu vuosien 2019 ja 2020 talousarvioiden ja tilinpäätöksien avulla. Vuo-152 
sijuhlien osuudessa talousarviossa on käytetty apuna vuoden 2016 talousarviota ja tilinpää-153 
töstä. Vuonna 2021 tullaan tekemään varainhankintaa vuosijuhlia sekä ekskursiota varten.  154 
  155 
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MYY ry:n merkittävimmät tulonlähteet ovat HYY:n toiminta-avustus sekä uusilta jäseniltä kerät-156 
tävä kertaluontoinen jäsenmaksu. Lisäksi ainejärjestö saa tuloja haalarimerkki- ja julkaisumyyn-157 
nistä, mainospaikkojen myynnistä haalareihin ja järjestölehteen, tapahtumien osallistumismak-158 
suista, Loimun sekä Agronomiliiton tuista ja muusta varainhankinnasta.   159 
  160 
Merkittävimmät menot vuonna 2021 tulevat olemaan historiikin valmistumisesta johtuvat kulut 161 
sekä vuosijuhlien järjestäminen. Historiikkiprojektissa noudatetaan historiikkitiimin tekemää ta-162 
lousarviota ja siihen käytettävät varat ovat MYY ry:n erillisellä Holvi-tilillä. MYY ry tulee myös 163 
tilaamaan lisää laulukirjoja ja kangaskasseja, jotta tuotteita riittää kaikille halukkaille.  164 
  165 
Syksyllä 2021 aloittavien opiskelijoiden haalareihin pyritään myymään mainospaikkoja jo ke-166 
väällä, jotta haalarit saataisiin kustannettua kokonaan sponsorirahoilla. Tavoitteena on saada 167 
haalarit uusille opiskelijoille aikaisempia vuosia nopeammin. Syksyllä aloittavat opiskelijat pää-168 
sevät myös itse hankkimaan haalareihin mainospaikkojen sponsoreita, ja opiskelijoita neuvo-169 
taan tästä syksyllä.  170 
 171 

5. Jäsenistö ja jäsentoiminta  172 
 173 

MYY ry on kaikkien ympäristötieteistä ja MYY ry:n toiminnasta kiinnostuneiden ainejärjestö. 174 
MYY ry:llä oli vuoden 2020 päätteeksi 476 jäsentä. Jäsenhankinta painottuu ympäristötieteiden 175 
kandiohjelmaan ja ECGS-maisteriohjelman uusiin opiskelijoihin. MYY ry:n jäsenmaksusta päät-176 
tää sääntömääräinen yhdistyksen vuosikokous helmikuussa. Uudet jäsenet hyväksytään halli-177 
tuksen kokouksissa, kun jäsenmaksu on maksettu.   178 
  179 
Jäsenistöltä kerätään palautetta tapahtumien jälkeen sekä kohdennetusti ensimmäisen luku-180 
vuoden opiskelijoilta orientaatioviikon jälkeen. Lisäksi kerätään palautetta yleisesti toiminnasta 181 
kevätlukukauden lopulla. MYY ry:n nettisivuilla on aina avoin palautelomake, jonne voi jättää 182 
palautetta milloin vain. Kaikki palautteet käsitellään hallituksen kokouksissa ja saadut palautteet 183 
huomioidaan myös seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelmaa tehdessä. Toimintaa ke-184 
hitetään jatkuvasti vastaamaan monipuolisesti jäsenistömme tarpeita. 185 
 186 

5.1. Jäsenrekisteri 187 

MYY ry:n jäsenrekisteri päivitetään tänä vuonna toimivammaksi, ja MYY ry:n jäsenyydelle pää-188 
tetään maksimipituus yhdistyksen vuosikokouksessa. Kun jäsenyyden vuodet ovat tulleet täy-189 
teen, opiskelija siirretään alumnirekisteriin. Tällä tavalla järjestömme jäsenmäärä pysyy realis-190 
tisena ja vastavalmistuneisiin opiskelijoihin voidaan mahdollisesti olla helpommin yhteydessä, 191 
ja näin kehittää myös alumnitoimintaa. MYY ry:n jäsenyyttä ja jäsenten edustamia aloja kartoi-192 
tetaan kerran vuodessa lähetettävällä kyselyllä, jonka avulla voidaan tarvittaessa tehdä korjauk-193 
sia myös jäsenrekisteriin.  194 

 195 
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5.2. Tutor- ja fuksitoiminta  196 

Orientoiva viikko on tärkeä tapahtuma tutor toiminnan, sekä uusien opiskelijoiden integroitu-197 
misen kannalta. Orientoivan viikon ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tuutorien 198 
kanssa. Vastuunjaosta tehdään selkeää ja vastaavat pitävät huolta siitä, että vastuut jakautuvat 199 
tasapuolisesti kaikkien tuutorien kesken. Orientoivan viikon ohjelmasta tiedotetaan hyvissä 200 
ajoin MYY ry:n Facebookin, nettisivujen ja Instagramin kautta. Uusiin opiskelijoihin ollaan yh-201 
teydessä sähköpostitse niin pian kuin mahdollista. Viestin yhteydessä fukseille toimitetaan säh-202 
köinen järjestölehti, jonka avulla he pääsevät perehtymään MYY ry:n toimintaan jo etukäteen. 203 
Mukaan liitetään myös orientoivan viikon ohjelma, sekä tieto pretkoista ja päivästä Suomenlin-204 
nassa ennen virallista orientoivaa viikkoa. MYY ry ja sen hallitus tehdään näkyväksi ja tutuksi 205 
fukseille orientoivasta viikosta alkaen. MYY ry tuodaan esille helposti lähestyttävänä järjestönä 206 
ja kannustetaan lähtemään mukaan sen toimintaan. Pyrimme turvaamaan myös orientaatiovii-207 
kon jälkeen uusille opiskelijoille mahdollisuuden nähdä ja jatkaa tutustumista. 208 

Vuoden 2021 fuksitoimikunta suunnittelee ja järjestää kevään 2021 aikana mahdollisuuksien 209 
mukaan tapahtuman, jonka tavoitteena on yhdistää eri vuosikurssien opiskelijoita korona ti-210 
lanne huomioiden. Tapahtuman järjestämistä helpotetaan fuksitoimikunnalle välitettävällä tes-211 
tamentilla vuoden 2019 fuksitoimikunnalta. Vuonna 2020 tapahtuman järjestäminen ei ollut 212 
mahdollista, joten testamenttia ei ole olemassa viime vuodelta. Vaalikokouksessa valitaan uusi 213 
fuksitoimikunta vuodelle 2022. 214 

 215 

5.3. Työelämä ja alumnitoiminta  216 

Tavoitteena on järjestää vähintään kaksi yritysvierailua kuluvan vuoden aikana. Keväälle suun-217 
nitellaan etäyritysvierailua johonkin yritykseen tai järjestöön. Syksyllä koronan salliessa toi-218 
veena olisi tehdä lähivierailu johonkin alan organisaatioon. MYY ry osallistuu myös syksyllä jär-219 
jestettävään suureen työelämätapahtumaan, ViikkiAreenaan.  220 

Työelämävastaavan on myös tarkoitus kerätä sponsoreita kevään aikana uusien opiskelijoiden 221 
haalareita varten. 222 

 223 

5.4. Opintoedunvalvonta  224 

Hallituksen opintovastaava vastaa opintoasioihin liittyvästä edunvalvonnasta. Hän seuraa MYY ry:n jäse-225 
niä koskevia opintoasioita ja tiedottaa niistä opiskelijoille sähköpostin sekä Ympäristötieteiden opinto-226 
asiat Facebook-ryhmän välityksellä. Opintovastaavan tehtävänä on myös pitää hallitus ajan tasalla ajan-227 
kohtaisista koulutusohjelmaa koskevista opintoasioista. Opintovastaava on yhteydessä johtoryhmän 228 
opiskelijaedustajiin ja välittää opiskelijoiden palautetta eteenpäin. MYY ry:n jäsenillä on mahdollisuus 229 
vastata anonyymisti opintoja koskevaan e-lomakkeeseen, jolla on tärkeä rooli opiskelijoiden palautteen 230 
keräämisessä. Opintovastaava tekee yhteistyötä myös biosfäärin opintotoimikunnan, MMYL:n opinto-231 
vastaavien ja MYY ry:n opintotiimin kanssa.  232 
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Vuonna 2021 MYY ry:n jäseniä toimii opiskelijaedustajina ympäristötieteiden kandiohjelman sekä ECGS-233 
maisteriohjelman johtoryhmissä, joissa he huolehtivat, että opiskelijoiden näkökulma pääsee esille. MYY 234 
ry:n jäseniä on lisäksi bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa sekä yliopistokol-235 
legiossa. 236 

MYY ry:n opintovastaava yhdessä opintotiimin kanssa järjestää etäopiskeluaikana yhteisiä opiskelutuoki-237 
oita MYY ry:n jäsenistölle.  MYY ry:n opiskelijaedustajat pyrkivät osallistumaan kuukausittain järjestet-238 
tyihin matalan kynnyksen iltapäiväkahvitteluihin, joihin ovat tervetulleita kaikki ympäristötieteiden kan-239 
diohjelman sekä ECGS maisteriohjelman opettajat ja opiskelijat. Vuoden 2021 tavoitteina on lisätä yh-240 
teistyötä bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijaedustajien välillä sekä säilyttää hyvä kom-241 
munikaatio MYY ry:n opintovastaavan ja koulutusohjelman johtoryhmän välillä. 242 

 243 

6. Tapahtumat  244 
 245 

Hallituksen tapahtumavastaavat ovat vastuussa järjestön tapahtumien toteuttamisesta ja koor-246 
dinoivat käytännön järjestelyjä pöhinävastaavan ja tapahtumatiimin kanssa. Tapahtumatiimin 247 
kanssa yhteistyössä toimii ruokatarjoilusta huolehtiva keittiötiimi ja siitä vastuussa oleva Mas-248 
terchef sekä juomatarjoilusta vastuussa olevat virvokevelhot. Tapahtuma- ja keittiötiimi ko-249 
koontuvat säännöllisesti suunnittelemaan MYY ry:n tulevia tapahtumia. Tapahtumatiimiin ko-250 
koukset ovat avoimia kaikille ja mukaan voi liittyä milloin vain. Kokouksista tiedotetaan MYY ry:n 251 
Facebook-ryhmässä ja sähköpostilistalla. Koronatilanne huomioidaan tapahtumien suunnitte-252 
lussa ja toteutuksessa. Kevään aikana järjestämme ensisijaisesti etätapahtumia, ellei tilanne yl-253 
lättäen muutu parempaan suuntaan.  254 

MYY ry:n tavoitteet vuodelle 2021 ovat yhteisöllisyyden lisääminen, jaksaminen ja opinnoissa 255 
eteneminen sekä uusien opiskelijoiden integroiminen opiskelijayhteisöön entistä paremmin. 256 
Tapahtumien rooli näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeä, ja pyrimme vuoden aikana 257 
huolehtimaan siitä, että koronatilanteesta huolimatta opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua 258 
monipuolisiin ja turvallisiin tapahtumiin. Tämä on erityisen tärkeää fuksien integroimisessa opis-259 
kelijayhteisöön, sillä etäopiskelu on rajoittanut heidän opiskelukokemustaan merkittävästi. MYY 260 
ry:n järjestämiä perinteisiä tapahtumia ovat Kotiviinikilpailu vappuna, Eläinnimi-ilta orientoi-261 
valla viikolla, Fuksiaiset, Fuksisitsit, pikkujouluviikonloppu marraskuussa ja kuraattorin joululau-262 
lutuokio. Tänä vuonna MYY ry:n perinteiset Mascot-tiistait eli illanvietot kerran kuukaudessa 263 
Cafe Mascotissa Neljännellä linjalla olemme korvanneet erilaisilla virtuaalisilla peli-illoilla zoo-264 
missa. Koronatilanteen vuoksi kevään Alina-salin varauksia ei todennäköisesti voida hyödyntää, 265 
mutta väliin jääneet tapahtumat pyritään toteuttamaan etänä mahdollisuuksien mukaan. Näin 266 
on myös vappuviikon tapahtumien kohdalla. Alkusyksyn fuksisitsien lisäksi syyslukukaudella 267 
MYY ry:llä on myös 60 v vuosijuhlat marraskuussa, joita odotamme innokkaasti ja pyrimme juh-268 
lavuoden kunniaksi järjestämään useampia pieniä tapahtumia ja hauskaa tekemistä teeman ym-269 
pärille pitkin vuotta. Muita tapahtumia syyslukukaudella on muun muassa Grundibileet ja 270 
fukseille uutena tapahtumana järjestettävät haalarikastajaiset. 271 
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 272 

Viime vuoden ekskursion peruuntumisen takia tälle vuodelle suunnitellaan kahta erillistä eks-273 
kua. Tavoitteena olisi järjestää yksi pienempi kotimaanekskursio kesällä, jotta viime vuonna 274 
aloittaneilla opiskelijoilla olisi parempi mahdollisuus päästä osallistumaan ekskulle. Tämä on 275 
yksi tavoista, joilla pyrimme tukemaan uusien opiskelijoiden integroitumista MYY ry:n järjestä-276 
mään toimintaan ja opiskelijayhteisöön. Toinen osa ekskusta järjestetään mahdollisesti syksyllä. 277 
MYY ry:n viimeisin eksku oli vuonna 2019, jolloin kohteena oli Lappi. Ekskut kestävät perintei-278 
sesti viikon. Kuten kaikissa tapahtumissa, myös ekskuilla noudatetaan MYY ry:n ympäristöstra-279 
tegiaa. MYY ry ei muun muassa matkusta lentäen ja ekskuilla matkataankin aina linja-autolla. 280 

MYY ry:n järjestämiä tapahtumia pyritään aina kehittämään järjestön viestintäkanavissa jaetta-281 
vien tapahtumapalautteiden perusteella. Palautteet käsitellään aina tapahtuman jälkeen seu-282 
raavassa hallituksen kokouksessa. 283 

 284 

6.1. Vuosijuhlat 285 

MYY ry:n 60. vuosijuhlat järjestetään marraskuussa. Vuosijuhlien suunnittelusta vastaavat vuo-286 
sijuhlamestarit. Vuosijuhlamestarit aloittavat juhlien suunnittelun yhdessä ainejärjestön kuraat-287 
torin ja aikaisempien vuosien vuosijuhlamestareiden kanssa vuoden alussa. Vuosijuhlien alus-288 
tava budjetti on huomioitu talousarviossa.  289 

Vuosijuhlien tekoon tarvitaan paljon apukäsiä, ja tätä varten haetaan vuosijuhlatiimi. Tiimin 290 
kautta kaikkien vuosikurssien opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa vuosijuhlien suunnitte-291 
luun. Vuosijuhlien tavoitteena on tuoda yhteen MYY ry:n vanhoja ja uusia opiskelijoita ja tuoda 292 
ainejärjestön 60. vuotinen taival juhlallisella tavalla esiin.  293 

 294 

7. Kerhot 295 
 296 

MYY ry:ssä toimivat tänä vuonna Liikuntakerho Like, Taidekerho, kalakerho Vimmat, 297 
Käsityökerho ja MYY ry:n oma huispausjoukkue MYYRyhmyt. Koronarajoitusten vapauduttua 298 
pyrimme rekrytoimaan lisää kerhonvetäjiä avoimiin kerhonvetäjä paikkoihin. Hallituksen 299 
jäsenvastaavan tehtävä on huolehtia yhteydenpidosta kerhovastaaviin. Tapahtumien 300 
ajankohdat sovitaan yhdessä ja jäsenvastaava huolehtii siitä, ettei päällekkäisyyksiä tule. 301 
Jäsenvastaavan tehtävä on yhdessä muun hallituksen kanssa myös motivoida vastaavia läpi 302 
vuoden. Syksyllä järjestetään tapahtuma, jonka tarkoituksena on esitellä kerhotoimintaa uusille 303 
MYY ry:n jäsenille ja kannustaa lähtemään mukaan toimintaan. Vuoden aikana pyritään 304 
edistämään kerhojen yhteistyötä. 305 

 306 
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7.1 Liikuntakerho Like 307 

Liikuntakerho pyrkii järjestämään viime vuoden tavoin matalan kynnyksen liikuntatapahtumia 308 
ulkona, kuten luistelua, jalkapalloa ja pihaleikkejä. Liikuntakerho järjestää myös 309 
talviliikuntahaasteen, jonka tarkoituksena on kannustaa myyläisiä liikkumaan ja nauttimaan 310 
talvesta. Liikuntahaasteesta pyritään tehdä joka vuotinen tapahtuma. Liikuntakerho ja 311 
tapahtumavastaavat ovat yhdessä suunnitelleet liikunta-approt tapahtumaa, joka voitaisiin 312 
toteuttaa syksyllä. 313 

 314 

7.2 Taidekerho 315 

Taidekerho pyrkii järjestämään piirustus-/maalaushaasteen Instagramissa. Haasteen voittajan 316 
teos voisi mahdollisesti päästä Leväperäisen johonkin numeroon. Taidekerho pohti, että 317 
haasteen voisi järjestää esimerkiksi vapun yhteydessä. Toinen mahdollisesti etänä järjestettävä 318 
tapahtuma olisi taiteiluhetki Zoomissa. Taidekerho pyrkii järjestämään rajoitusten hellitettyä 319 
muun muassa yhteisen retken taidenäyttelyyn, porukalla yhteisiä taidehetkiä ja 320 
maisemamaalausta. Eräs tapahtumaidea oli myös, että jos Helsingissä järjestetään 321 
mielenosoituksia, joissa MYY ry:n arvoja kannatetaan ja joihin myyläiset olisivat menossa, 322 
taidekerho voisi yhdessä taiteilla kylttejä kyseiseen tapahtumaan. 323 

 324 

7.3 Vimmat 325 

Vimmat järjestää pääasiassa kalastamiseen liittyviä tapahtumia, mutta myös muita tapahtumia. 326 
Vimmat ovat aiemmin järjestänyt esimerkiksi silakkasitsit ja onkikilpailu. Vimmat pyrkii 327 
järjestämään talvella matan profiilin pilkkireissun. Keväämmällä olisi tarkoitus järjestää 328 
esimerkiksi ongintaa. Aiempien vuosien tavoin Vimmat haluaisivat järjestää uudelleen onkikisat 329 
ja silakkasitsit. 330 

 331 

7.4 Huispausjoukkue MYYRyhmyt 332 

MYYRyhmyt järjestää treenejä muutaman kerran kuukaudessa rajoitusten hellittäessä ja säiden 333 
salliessa toukokuusta lokakuuhun. MYYRyhmyjen toimintaan voi liittyä mukaan kuka vain, 334 
milloin vain, ilmaantumalla treeneihin. Huispausjoukkue yrittää kuitenkin järjestää tiedotus-335 
kokeilutapahtuman syksyllä, jotta treeneihin saataisiin lisää innostuneita myyläisiä. 336 

 337 

7.5 Käsityökerho 338 

Käsityökerho haluaa innostaa myyläisiä tekemään käsitöitä. Käsityökerho haluaa myös innostaa 339 
tavaroiden korjaamiseen ja kierrättämiseen. Tavoitteena olisi järjestää rajoitusten vapauduttua 340 
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yhteisiä neulonta- ja vaatteidenkorjaustuokioita. Käsityökerho voisi järjestää myös jotain 341 
tapahtumia tai haasteita Instagramin välityksellä. 342 

 343 

8. Viestintä 344 
 345 

Tärkeintä järjestön viestinnässä on tavoitettavuus. Tieto tapahtumista ja ajankohtaisista asioista 346 
tulee välittyä tasapuolisesti kaikille ainejärjestön jäsenille. Erityisesti aikana, jolloin lähitapaami-347 
set eivät ole mahdollisia viestinnän avulla voidaan ylläpitää myös yhteisöllisyyttä. Vuoden 2021 348 
aikana viestinnästä olisi tarkoitus saada entistä selkeämpää ja yhtenäisempää. Lisäksi viestintää 349 
olisi tarkoitus lisätä erityisesti Instagramin (@myy.ry) kautta, jotta viestintä olisi entistäkin ta-350 
voitettavampaa. MYY ry:n pääasialliset viestintäkanavat ovat jäsenten sähköpostilista, järjestön 351 
nettisivut, Instagram, sekä julkinen Facebook-sivu että jäsenten oma Facebook-ryhmä. Viestintä 352 
kielinä toimii suomi ja englanti. 353 

Tapahtumista tiedotetaan hyvissä ajoin ja ne merkataan MYY ry:n nettisivujen tapahtumakalen-354 
teriin, heti kun ne on päätetty järjestää. Instagramissa ja Facebookissa julkaistaan kuukausitie-355 
dotteet, sekä muita jäsenistölle oleellisia julkaisuja. Vuonna 2021 jatketaan hallituksen kokouk-356 
sista julkaistavaa Top 3 –listaa Instagramissa.  357 

MYY ry:n nettisivut löytyvät osoitteesta https://blogs.helsinki.fi/myy-ry/. Sivujen kokonaisval-358 
taista kääntämistä englannin kielelle jatketaan, jotta myös kansainväliset opiskelijat voivat niitä 359 
halutessaan käyttää. Tarkastetut pöytäkirjat julkaistaan nettisivuilla tarkastusten jälkeen. MYY 360 
ry:n hallitukseen voi ottaa yhteyttä myy-hallitus-sähköpostilistan, Facebookin MYY ry-sivun, 361 
henkilökohtaisten sähköpostien ja MYY ry:n nettisivujen kautta. 362 

 363 

8.1. Julkaisutoiminta  364 

MYY ry:n virallinen ainejärjestölehti Leväperäinen julkaistaan viisi kertaa vuoden 2020 aikana, 365 
neljä printattua numeroa ja yksi sähköinen.  Leväperäinen pyrkii keräämään lukijakunnaltaan 366 
aktiivisesti palautetta. Jotta Leväperäinen “otetaan vastaan mahdollisimman isosti”, julkaistaan 367 
se niin sähköisenä kuin paperisena.  368 

Leväperäisen kenties tärkein tehtävä on toimia myyläishengen välittäjänä yli ajan ja avaruuden. 369 
Olit sitten Viikissä työskentelevä valmistunut myyläinen tai ulkomailla vaihdossa opiskeleva, on 370 
Leväperäisen oltava luettavissa muodossa tai toisessa. Leväperäisen kautta jokaisella MYY ry:n 371 
opiskelijalla on mahdollisuus tuntea kuuluvansa osaksi yhteisöä. MYY ry:n toiminnasta kertoviin 372 
juttuihin esim. kotiviinikilpailu, ekskut ym. panostetaan voimakkaasti. Lehden jutut ovat niin ke-373 
vyitä kuin raskaampiakin. Juttujen aiheet pyritään tasapainottamaan mielenkiintoiseksi elä-374 
mykseksi. Päätoimittaja pitää huolen, ettei kukaan kuormitu liikaa lehden teosta. Taakka sen 375 
tekemisestä jakautuu tasaisesti. 376 
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 377 

9. Tilat  378 
 379 

MYY ry:n kerhohuone eli kertsi sijaitsee Viikin kampuksella Biokeskus 3:n tiloissa, joka jaetaan 380 
Symbioosi ry:n ja Svenska naturvetarklubben SvNK r.f.:n kanssa. MYY ry:n vaalikokouksessa ni-381 
metyt kertsivastaavat huolehtivat yhdessä hallituksen kanssa MYY ry:n kerhohuoneella säilytet-382 
tävien tavaroiden järjestyksestä ja kalusteiden kunnosta sekä osallistuvat kerhohuoneen sii-383 
voukseen Symbioosi ry:n ja SvNK rf:n kertsivastaavien kanssa. BIO3 kerhohuoneella noudate-384 
taan Symbioosi ry:n laatimia turvallisen tilan periaatteita. MYY ry:n jäsenten käytettävissä on 385 
myös MMYL ry:n kerhohuone Viikin B-talossa. Kerhohuone on vuoden alussa suljettuna yli-386 
opiston ollessa suljettuna. Kerhohuoneen käyttö aloitetaan yliopiston ja yleisten suositusten 387 
mukaan koronatilanteen hellittäessä.  388 

MYY ry jakaa 18 muun järjestön kanssa Mechelininkatu 3 D osoitteessa sijaitsevan Hedda Gabler 389 
–tilan eli Pupun. Tila kuuluu HYY:n piiriin ja tilaa käyttäessä noudatetaan HYY:n järjestyssääntöjä 390 
sekä tilan omia käyttösääntöjä. MYY ry:tä edustaa Pupuprikaatin esikunnassa varapuheenjoh-391 
taja. Tila on aivan uusi, minkä takia siitä myös halutaan pitää erityisen hyvää huolta. 392 

Kuluvan vuoden aikana selvitetään mahdollisuuksia hankkia MYY ry:lle lisää säilytystilaa Pupulle. 393 
Nykyiset säilytystilat kerhohuoneella eivät ole riittävän suuria kaikkien tavaroiden järkevään säi-394 
lytykseen. Mahdollisiin kalustehankintoihin haetaan lisää säilytystilaa. 395 

 396 

10.  Kansainvälisyys  397 
 398 

Vuodeksi 2021 MYY ry:lle on valittu yksi kansainvälisyysvastaava, joka pyrkii kehittämään MYY 399 
ry:n toimintaa kansainvälisyyteen kannustavaan suuntaan yhdessä hallituksen kanssa. 400 
Kansainvälisyysvastaava tekee yhteistyötä myös muiden järjestöjen, kuten Biosfäärin ja 401 
MMYL:n kansainvälisyysvastaavien kanssa. MYY ry pyrkii osallistumaan kansainvälisille 402 
opiskelijoille suunnattuihin tapahtumiin kansainvälisyysvastaavan ja hallituksen voimin. 403 
Aiempina vuosina on järjestetty Welcome Fair ja Suomi Night. MYY ry pyrkii osallistumaan 404 
näihin, jos mahdollista.  405 

Vuoden aikana yritetään järjestää esimerkiksi Instagramissa mahdollisuus vaihdossa olleille 406 
myyläisille kertoa vaihtokokemuksestaan. Vuoden aikana pyritään myös lisäämään yhteistyötä 407 
kansainvälisten opiskelijoiden kanssa esimerkiksi orientaatioviikolla syksyllä. Kansainväliset 408 
opiskelijat huomioidaan tiedottamalla toiminnasta myös englanniksi. Vuoden 2021 aikana MYY 409 
ry:n nettisivut pyritään kääntämään täysin englanniksi. 410 

 411 
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11. Ympäristö  412 
 413 

Ympäristötieteiden ainejärjestönä MYY ry korostaa toiminnassaan aina ympäristön hyvinvoin-414 
tia. MYY ry on sitoutunut noudattamaan ympäristöstrategiaansa kaikessa toiminnassaan. Vaa-415 
likokouksessa valitut ympäristövastaavat valvovat ympäristöarvojen toteutumista ja pyrkivät pi-416 
tämään yllä keskustelua ajankohtaisista ympäristöasioista esimerkiksi jakamalla jäsenille ympä-417 
ristöaiheisiin liittyviä raportteja ja uutisia. 418 

Omien tapahtumien järjestämisessä huomioidaan aina ympäristöystävällisyys panostamalla 419 
kierrätettyjen tavaroiden hyödyntämiseen, roskien lajitteluun ja keräämiseen sekä vegaaniseen 420 
ruokaan. Vuoden aikana pyritään myös järjestämään jokin ympäristötapahtuma, kuten plog-421 
ging-kilpailu.  422 

MYY ry:n tapahtumissa tarjotaan aina vegaanista ruokaa. Poikkeuksen tähän toimintaan tekee 423 
kalakerho Vimmojen järjestämät tapahtumat. Vuonna 2021 jatketaan Ympäristöystävällisten ta-424 
pahtumien oppaan kirjoittamista omaan käyttöön. Lisäksi toteutetaan mahdollinen hiilijalanjäl-425 
jen laskeminen MYY ry: n tapahtumista hiilifiksu järjestö- hankkeen hiililaskurin avulla.  426 

 427 

12. Yhdenvertaisuus  428 
 429 

MYY ry:lle yhdenvertaisuusasiat ovat erittäin tärkeitä. Järjestön yhdenvertaisuusstrategian nou-430 
dattamista valvovat yhdenvertaisuusvastaavat. Toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota sii-431 
hen, ettei kielenkäyttö tai toiminta ole syrjivää. Esimerkiksi sitseillä huolehditaan siitä, etteivät 432 
laulujen sanoitukset ole syrjiviä tai loukkaavia. Kaikissa tapahtumissa noudatetaan turvallisen 433 
tilan periaatteita. Tapahtumat pyritään järjestämään pääsääntöisesti esteettömissä tiloissa. Jos 434 
tämä ei ole mahdollista, ilmoitetaan asiasta tapahtumakuvauksen yhteydessä eritellen, minkä-435 
laisesta esteettömyydestä on kyse. 436 

Seksuaalinen, fyysinen ja sanallinen häirintä on MYY ry:n tapahtumissa ehdottomasti kielletty 437 
ja johtaa ahdistelevan henkilön paikalta poistamiseen. Tapahtumien yhdenvertaisuutta valvo-438 
vat yhdenvertaisuusvastaavien lisäksi myös erikseen kullekin tapahtumalle nimettävät häirin-439 
täyhdyshenkilöt. MYY ry:n nettisivuilta löytyy ongelmatietolomake, jonka kautta pystyy tuo-440 
maan anonyymisti ja luottamuksellisesti esille häirintä- tai muita ongelmatilanteita sekä otta-441 
maan yhteyttä yhdenvertaisuusvastaaviin. Yhdenvertaisuusvastaavat käsittelevät yhteydenotot 442 
ja tuovat asioita tarvittaessa hallituksen tietoon asianomaisten yksityisyyttä kunnioittaen, jos 443 
niihin pystytään vaikuttamaan järjestötasolla. Vakavat tapaukset ohjataan eteenpäin HYY:n häi-444 
rintäyhdyshenkilöille tai viranomaisille.  445 
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Tapahtumat ovat avoimia kaikille. Vuonna 2021 koronaviruspandemian aikaan pidetään eri-446 
tyistä huolta koronaturvallisista osallistumismahdollisuuksista riskiryhmien suojelemiseksi. Al-447 
koholinkäyttöä sisältävissä tapahtumissa on aina tarjolla alkoholiton vaihtoehto, ja viestinnässä 448 
vältetään alkoholin käytön korostamista. MYY ry:ssä pidetään yllä hyvää yhteishenkeä, kaikki 449 
otetaan avoimesti mukaan ja huomioidaan, eikä alkoholin käyttöön painosteta ketään. Liikaa 450 
alkoholia nauttineen henkilön tilaa tarkkaillaan ja häntä autetaan tarvittaessa. Lisäksi MYY ry 451 
järjestää monipuolisesti myös alkoholittomia tapahtumia, kuten luontoretkiä. 452 

 453 

13.  MYY ry:n vuosikello 454 
 455 

Tammikuu 
Hallituksen ensimmäinen kokous 
Hallituksen suunnitteluilta 
Lintukarnevaalit 
 
Helmikuu 
Pomodoro ja kahvihuone 
Bingo- ja tietokisailta 
Vuosikokous 
 
Maaliskuu 
Pomodoro ja kahvihuone 
Peli-illat 
Liikuntahaaste 
 
Huhtikuu 
Pomodoro ja kahvihuone 
Bingo 
Peli-illat 
Etäeksku 
Sitsit 
Biosfäärin vappuviikko 
Viinikisa 
 
Toukokuu 
Pomodoro ja kahvihuone 
Sillispiknik 
Peli-illat 
Toimintasuunnitelman seuranta 

Talousarvion seuranta 
Hallituksen virkistäytyminen 
Silakkasitsit 
 
KESÄ 
Kesätapahtuma 
Valmistautumista orientoivaan viikkoon 
Pieni kotimaan-eksku 
 
Elokuu 
Varainhankintaa talkoilla 
Preorientoiva ja MYY:n pretkot 
Eläinnimi-ilta 
MMYL Fuksibileiden etkot 
 
Syyskuu 
Pomodoro ja kahvihuone 
HY:n avajaiskarnevaalit 
Fuksisitsit 
MMYL-fuksiaiset 
Fuksiaiset 
Fuksiseikkailu 
Järjestöinfo 
 
Lokakuu 
Pomodoro ja kahvihuone 
Kotimaan-eksku 
Työelämätapahtuma 
Opintotapahtuma 
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Alumnitapahtuma 
Sporttiapprot 
Grundibileet goes October Fest 
 
Marraskuu 
Pomodoro ja kahvihuone 
Ekskukuvailta 
Haalarikastajaiset 
Sitsit 
60v vuosijuhlat 

Vuju-jatkot 
Sillis 
Karkkila  
Vaalikokous 
 
Joulukuu 
Pomodoro ja kahvihuone 
Kiitos-ilta 
Kuraattorin joululaulutuokio 
Toimintakertomuksen valmistaminen

 


