Ympäristötieteiden opiskelijat - MYY ry
Hallituksen kokous 10/21
Aika:

perjantai 8.10.2021 klo 11

Paikka:

Kerhohuone, Biokeskus, Viikinkaari 1, 00790 Helsinki & Zoom

Osallistujat:
Paula Hietanen
Niko Lehti
Sohvi Leminen
Pauliina Merta
Jutta Pihlamo
Lea Fewer
Oskari Pohjalainen, saapui 11.53
Etänä:
Mimosa Ingervo, poistui 12.58
Juulia Lehtinen, poistui 13.07

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

1.

Kokouksen avaus
ESITYS: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.
PÄÄTÖS: Avataan kokous ajassa 11.02.

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
ESITYS: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti.

3.

Esityslistan hyväksyminen
ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityslista (liite 1) esityksen mukaisesti.

4.

Ilmoitusasiat

Loimulta on tullut ainejärjestösopimuskysely. Puheenjohtajat perehtyvät siihen pian.
HYY:n tapahtumaturvallisuushenkilökoulutus järjestetään 21.10. Ilmoittautuminen päättyy 19.10.
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MMYL Ry:n fuksiaiset järjestetään 2.11., rasti-ilmoittautuminen päättyy 17.10. MYY ry:n tuutorit ovat
kiinnostuneita järjestämään jopa useampia rasteja.
HYY:n järjestötiedotteessa järjestöjen näkyvyyden edistämiseen mahdollisuus 1–2 minuutin mittaisella
videolla. Video pitäisi lähettää 18.10. mennessä.
Alina-koulutukset järjestetään nykyään Moodlessa.
Alina-salin varauskierrokset ovat alkaneet.
HYY:n tilojen käyttö on taas mahdollista.
Kangaskassit ovat saapuneet.

5.

Talous
5.1. Talouden tilanne
OP:n tilin saldo on 11 696,49 €.
5.2. Saapuneet laskut ja muut maksut
ESITYS:
Hyväksytään seuraavat laskut:
Promlerin lasku jäsenmerkeistä: 306 €.
Hotelli Rantakatti ekskulta: 725 €.
Rukatupa ekskulta: 1100 €.
PÄÄTÖS: Hyväksytään laskut.
5.3. Muut talousasiat

Yritys-MobilePay on luotu, mutta se pitää vielä viimeistellä MobilePay:n puolelta.
Tiedotetaan tästä eteenpäin kaikkien myyntiä sisältävien tapahtumien yhteydessä, että ensisijaisena
maksuvälineenä toimii MobilePay. Otamme vastaan myös käteistä, mutta suosimme MobilePaytä. Tämän
avulla pyrimme minimoimaan kassaeron ja helpotamme taloudenhoitajan ja tapahtumavastaavien työtä.
MYY ry:n collageihin liittyen pohdittiin värivaihtoehtoja, hintaa ja brodeerausta. Päätettiin ottaa collegeihin
brodeeraus, pyöreä logo ja värivaihtoehdoiksi musta college valkoisella logolla ja harmaa college
tummanvihreällä tai valkoisella logolla värin tummuudesta riippuen. Hinnaksi collegeille ehdotettiin 45 euroa.
6.

Uusien jäsenten hyväksyminen

ESITTELIJÄ: Sohvi Leminen
ESITYS: Hyväksytään 62 uutta jäsentä. (liite 2)
PÄÄTÖS: Hyväksytään uudet jäsenet.
7.

Tiedotusasiat
7.1 TOP 3
1. MYY ry:n fuksiaisten ilmottautuminen on alkanut.
2. Olutmaisteluiden ilmottautuminen alkaa 11.10. Klo 12.
3. Vuosijuhlien ilmottautuminen on vielä auki.
7.2. Muut tiedotusasiat

2

Nettisivujen päivittäminen pitäisi aloittaa. Tehdään yhteinen tiedosto, johon kirjataan nettisivuille tarvittavia
muutoksia. Pyritään päivittämään sivut ma 25.10. tai ke 27.10. Hallitus sopii ajankohdan myöhemmin.
Oskari Pohjalainen saapui paikalle ajassa 11.53.
8.

Opintoasiat

ECGS:lle tehtävään kirjeeseen on kyselty kirjoittamisapua jäsenistöltä sähköpostitse.
9.

Työelämäasiat

Työelämäeksku olisi suunnitteilla vielä marraskuun lopussa tai joulukuun alussa.
10. Kerhotoiminta
Lea Fewer lähettää kerhoille muistutuksen, miten kerhojen tulee tiedottaa tapahtumista. MYY ry pyrkii
tiedottamaan suomeksi ja englanniksi.
11. Menneet tapahtumat
29.9.–5.10. Itä-Suomen ekskursio (19 + 6)
30.9. Liikkakerhon ensimmäinen liikuntavuoro (12)
6.10. Taidekerhon wine&paint –tapahtuma (16)
7.10. Liikkakerhon liikuntavuoro (7)

12. Vuosijuhlat
Vuosijuhlien kutsut lähetettiin keskiviikkona 29.10. ja ilmoittautuminen avattiin perjantaina 1.10. klo
10.00. Ilmoittautumisaika päättyy perjantaina 15.10. klo 23.59. Tähän mennessä ilmoittautumisia on
tullut yhteensä 334. Vuosijuhlien maksimikapasiteetti tulee luultavasti olemaan 400. Kutsujen
lähettäminen herätti paljon kysymyksiä, jonka takia hallitus ja vuosijuhlatiimi sopivat yhdessä juhlien
kiintiöistä kokouksen 9/21 päätöksen mukaisesti. Paikkoja varattiin 130 opiskelijoille (myös jatkoopiskelijat) ja 40 alumneille. Kiintiöt kuulostavat pieniltä, koska jouduimme varmuuden vuoksi varata
paikan kaikille kutsuvieraille. Luultavasti kuitenkin kaikki opiskelijat tulevat mahtumaan juhliin, koska
kaikki kutsuvieraat eivät tule osallistumaan. Paikkoja aletaan täyttää ilmoittautumisen jälkeen niin,
että MYY ry:n opiskelijat ovat etusijalla.
Yhdenvertaisuusvastaavat ja osa vujutiimistä työstää vuosijuhlaetikettiä, joka sisältää mm.
pukeutumisohjeistuksen.
Niko kilpailuttaa ainejärjestönauhat ja ne pyritään saamaan ennen vuosijuhlia.
13. Tulevat tapahtumat
12.10. Saunabilesitsit
13.10. MYY ry:n kirppis
13.10. MYY ry:n peli-ilta CoolHeadissa
15.10. MYY ry:n fuksiaiset & fuksiaisten jatkot
18. ja 19.10. Olut tasting CoolHead
20.10. Grundibileet
19.–21.11. Karkkila
Karkkilassa on keittiöremontti 4.10. alkaen. Ehdotettiin kenttäkeittiön perustamista ulos, mutta
puitteita selvitetään.
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Viimeksi molemmille öille paikkoja on ollut 80. Pysytään samassa, mutta katsotaan tilanteen mukaan
lisäpaikkojen jakoa. Täytetään tapahtuma nopeusjärjestyksessä eikä luoda kiintilöitä.
26.11. Vaalikokous
Järjestetään luultavasti Think Companylla, Niko tai Paula hoitavat tilavarauksen. Kaikki hallituslaiset
toivotaan paikalle. Tehdään info, jossa kerrotaan kaikki hallitus- ja toimihenkilövirat (some + live).
Toimihenkilöiden ja hallituksen tiedonvaihtoa on tulevaisuudessa edistettävä.
Juulia Lehtinen poistui kokouksesta ajassa 13.07.
14. Muut esille tulevat asiat
Telegramiin voi tehdä ilmoitusryhmän, johon vain tiedottaja lisää viestejä. Harkintaan ryhmän
perustamista ensi vuodelle.
Juulia pyytää Loimun ja Agronomiliiton haalarisponsorien tiedot.
Ruokatieto Oy on lähdössä haalarisponsoriksi, mutta he haluavat lisäksi pitää infoluennon omasta
toiminnastaan hallitukselle.
Erillisten alumnitapahtumien järjestämisestä keskusteltiin. MYY ry:n alumnit ovat hyvin aktiivisia ja
alumnitapahtumille olisi varmasti kysyntää.
Keskusteltiin hallituksen ja toimihenkilöiden vastuiden jakamisesta ja selkeyttämisestä. Pyritään
sopimaan asian tiimoille erillinen tapaaminen.
Keskusteltiin myös nettilomake.fi:n ja LinkTreen käyttöönotosta.
Mimosa Ingervo poistui ajassa 12.58.
15. Seuraava kokous
Päätetään Telegramissa.
16. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 13.32.

Liite 1. Esityslista.
Liite 2. Liite MYY ry:n uusista jäsenistä.
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