Ympäristötieteiden opiskelijat - MYY ry
Hallituksen kokous 13/21
Aika:

torstai 2.12.2021

Paikka:

Pupu, Mechelininkatu 3 D, 00100 Helsinki ja Zoom

Osallistujat:
Paula Hietanen
Jutta Pihlamo
Pauliina Merta
Lea Fewer
Oskari Pohjalainen
Niko Lehti
Sohvi Leminen
Muut osallistujat:
Amel Seddiki, poistui 12.17
Mikko Hakala, poistui 12.12
Lilja Leivo
Emmi Aivola
Emma Jussila, poistui 12.17
Silja Veikkolainen
Etänä, hallitus:
Mimosa Ingervo, poistui 11.52
Juullia Lehtinen, poistui 12.28
Etänä, muut osallistujat:
Tiia-Roosa Kilpinen, poistui 11.52
Erno Uusitalo, poistui 12.12
KOKOUSPÖYTÄKIRJA

1.

Kokouksen avaus
ESITYS: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.
PÄÄTÖS: Avataan kokous ajassa 10.19.

2.

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

3.

Esityslistan hyväksyminen
ESITYS: Hyväksytään esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Lisätään kohta 5.5. Vuosijuhlien toteuma ja hyväksytään esityslista tällä muutoksella.

4.

Ilmoitusasiat

Biosfääri ry:n ja MMYL Ry:n hallituksiin seuraavalle vuodelle on valittu myös MYY ry:n jäseniä.
Kansainväliset opiskelijat tutuksi –tapahtuma järjestetään ensi vuonna. Ilmoittauduttava viimeistää 8.1., jos
MYY ry haluaa ottaa osaa tapahtuman järjestämiseen.
On luettu Viikki-kanavaa Jodelista ja nähty keskustelua yksinäisyydestä ja vaikeudesta osallistua sosiaalisiin
tapahtumiin. Pohditaan, miten tehdä tapahtumista lähestyttävämpiä myös opiskelijoille, jotka ovat ehkä
jääneet ulkopuolelle sosiaalisista piireistä. Matalankynnyksen tapahtumia on toivottu myös vuoden
palautelomakkeessa. Tilannetta voitaisiin kartoittaa kyselyllä. Keskusteltiin, jos tapahtumatiimistä valittaisiin
“karkkila-tuutori” tyyppinen henkilö, joka ottaisi kontaktia tapahtumien osallistujiin.
Keskusteltiin vanhemmille opiskelijoille suunnatusta matalankynnyksen tutustumistilaisuudesta sekä
ainejärjestöjen välisestä yhteistapahtumasta.
Paula Hietanen ja Sohvi Leminen saivat ostettu 45 lippua MYY ry:lle pikkulaskiaiseen, joka järjestetään 10.2.
Turussa. Lipuista 15 on pelkkiä tapahtumalippuja ja 30 lippua sisältää myös bussikuljetuksen Viikki-Turku-Viikki.
Tiedotetaan lipuista jäsenistöä viimeistään ensi vuoden alussa.
Siirrytään kohtaan 6.
5.

Talous
5.1. Talouden tilanne
OP:n tilin saldo on 39152,60 €.
5.2. Saapuneet laskut ja muut maksut
ESITYS: Hyväksytään seuraavat maksut ja laskut:
Taxiladylle 1440 € kuljetuksista Karkkilaan.
HSL:lle raitiovaunun vuokrauksesta: 753,50 € vujuviikon Spårarissestä.
Eveliina Piispaselle 88,69 € vujujen koristelukustannuksia.
Lilja Leivolle 52 € Vuosijuhlien koristelukustannuksia.
Niko Lehdelle 249,72 € syksyn tapahtumakuluista.
Sini Ruohomäelle 176,64 € VITA ry:n vuosijuhlien tervehdys ja edustuskorvaus sekä MYY ry:n
vuosijuhlien koristelukustannuksista.
Sohvi Lemiselle 228,95 € Karkkilan ja vuosijuhlaviikon kuluista.
Vuosijuhlissa tehdyistä palkitsemisista 150 € Niko lehdelle.
Paula Hietaselle 360,09 € Karkkilan ruokakuluista.
Toiminimi Pauliina Saarmanille 310 € Vuosijuhlien miksauksesta.
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti.
5.3. Hyväksyttävät budjetit
ESITYS: Hyväksytään Helix x MYY pikkujoulujen budjetti (liite 3).
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PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti.
5.4. Muut talousasiat
Bankin laskua ei vielä maksettu, koska laskussa oli virhe. Korjattu lasku toimitetaan MYY ry:lle ensi
viikolla.
Karkkilan tilavuokraa ei ole vielä laskutettu MYY ry:ltä. Tila ei ollut luvatussa kunnossa, joten
mahdollisen laskun saapuessa keskustellaan hinnan alentamisesta. Jutta Pihlamo ja Pauliina Merta
voivat olla yhteydessä laskuttajaan.
5.5. Vuosijuhlien toteuma
Tarkasteltiin vuosijuhlien toteutunutta budjettia (liite 4).

6. Pöytäkirjojen hyväksyminen
TAUSTAA: Tämän vuoden kokouksissa on unohdettu hyväksyttää aikaisempien kokousten pöytäkirjat. Hallitus
on kuitenkin käynyt pöytäkirjat läpi ja epävirallisesti hyväksynyt ne.
ESITYS: Hyväksytään virallisesti kaikki vuoden 2021 pöytäkirjat vuoden viimeisessä kokouksessa.
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti.
7.

Tiedotusasiat
7.1. TOP 3
Palautekysely 12.12. saakka asti aikaa täyttää
Helix x MYY pikkujoulut + sillis, 5.12. klo 14 KideAppissä lipunmyynti
Kuraattorin joululaulutuokio + tähtiretki 10.12. Pupulla
7.2. Muut tiedotusasiat
Kuukausitiedote tullaan jakamaan tästä eteenpäin myös sähköpostiin.
Paula Hietanen voi ottaa uudesta hallituksesta kuvat nettisivuja varten ensi vuoden alussa.

8.

Opintoasiat
Akvaattisten tieteiden moduuliin suunnitteilla arktinen osuus.
Ekosysteemit ja yhteiskunta sekä kaupunkiympäristömoduuli yhdistetään. Uuten moduuliin on tulossa
paljon uusia kursseja.
Ympäristökemia ja akvaattisten tieteiden perusteet muutetaan pakollisiksi kursseiksi.
Avoimen yliopiston kurssit jatkuvat ainakin 2023 vuoteen asti. Kurssien rahoittamisessa on ongelmia.

9. Työelämäasiat
Ruokatieto yhdistyksen järjestämään infotilaisuuteen pääsee niin vähän nykyisen hallituksen jäseniä, että
hallitus päättää kutsua mukaan myös vuoden 2022 hallituksen. Uuden hallituksen kiinnostuneet jäsenet
ilmoittavat kiinnostuksestaan Jutta Pihlamolle.
10. Kerhotoiminta
Kerhoilla ei enää tapahtumia joulukuussa paitsi liikkakerholla, jolla on 3.12. liikuntavuoro.
Toimijoita muistutettu testamenteista, jotka Lea Fewer on pyytänyt saada 12.12 mennessä.
Pyydetään kerhoilta tekstejä myös toimintakertomukseen ennen joulua.
Ensi vuodelle on hyvä ottaa tavoitteeksi, että kaikilla toimijoilla on testamentti. Jos sellaista ei ole, hallitus voi
kirjoittaa alustavan testamentin.
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11. Toimintakertomus 2021 ja hallituksen testamentit
Tämän vuoden toimintakertomus tulee olla valmiina vuosikokoukseen. Pyritään kirjoittamaan se tammikuussa.
Hallituksen testamentit pyritään kirjoittamaan tämän vuoden loppuun mennessä ja lähettämään ne joulukuun
aikana tai tammikuun alussa seuraajille. Testamentit tulee lisätä hallituksen sharepointtiin.
Perehdytykset tavoitteena suorittaa ennen vuoden 2022 ensimmäistä kokousta.
Vanhan hallituksen jäsenet toivotaan myös uuden vuoden ensimmäiseen kokoukseen.

Aloitetaan kokoustauko ajassa 11.27.
Jatketaan kokousta ajassa 11.38.
12. Koronatilanne
Kummallinen. Ohjeistukset tapahtumien järjestämisestä ovat epäselvät. Koronapassia ei tarvitse tai saa kysyä
kaikissa tapahtumissa. Tarvittaessa ja/tai rajoitusten ollessa voimassa koronapassi kysytään. Seurataan
yliopiston ja kaupungin tiedottamista koronatilanteesta.
13. Yhteistyösopimukset ystäväjärjestöjen kanssa
TAUSTAA: Vuosijuhlia varten laadittiin kolme (3) yhteistyösopimusta (liite 2) seuraavien ystäväjärjestöjen
kanssa: Symbioosi ry, SvNK rf ja Vuorovaikeutus ry.
Niissä sovittiin, että järjestöt auttavat meitä vuosijuhlissa ja että MYY ry auttaa vuorostaan heitä heidän
seuraavissa vuosijuhlissa.
ESITYS: Hyväksytään yhteistyösopimukset.
PÄÄTÖS: Hyväksytään esityksen mukaisesti.
14. Hallituksen ja toimijoiden virkistäytyminen
Paula Hietanen ja Niko Lehti ideoivat toimijoiden karonkkaa, jossa uudet ja vanhat toimijat voisivat vaihtaa
ajatuksia ja suunnitella tulevaa vuotta. Tulevan vuoden suunnittelu ja ideointi tulisi olla tapahtumassa
keskeisemmässä roolissa kuin vuonna 2019 järjestetyssä karonkassa. Tapahtuma olisi hyvä järjestää tammihelmikuussa, mutta seurataan koronatilannetta.
Suunnitellaan kiitosilta toimijoille vuoden 2022 alkuun, koska vuoden 2021 lopussa ei ole enää tarpeeksi
vapaata aikaa.
Pyritään järjestämään hallitukselle oma virkistymispäivä jo joulukuussa. Jos se ei toteudu, toivotaan, että
seuraavan vuoden hallitus budjetoi hallituksen 2021 virkistymiseen saman summan, mitä hallitus on tänä
vuonna itselleen budjetoinut.
Mimosa Ingervo ja Tiia-Roosa Kilpinen poistuivat ajassa 11.52.
15. Menneet tapahtumat
19.–21.11. Karkkila (104)
24.11 Taidekerhon joulupaja (20)
26.11 MYY ry:n vaalikokous (47)
26.11. Liikkakerhon urheiluvuoro (7)
Käydään läpi vuoden tapahtumien palautteita. Tapahtumakohtaiset palautteet on käyty läpi
tapahtumavastaavien johdolla aiemmin tapahtumien järjestäjien kanssa.
Vuosijuhlien palaute:
Vuosijuhlista saatiin paljon positiivista palautetta mm. Ruuasta, ohjelmasti, koristelusta, tiedotuksesta
ja yleisestä tunnelmasta. Rakentavaa palautetta tuli lähinnä tapahtumatalo Bankin toiminnasta sekä
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jatkojen musiikista. Bankkiin on annettu palautetta ja jatkojen DJ:lle välitetään palaute. He eivät
soittaneet musiikkia, jota MYY ry oli heiltä toivonut eivätkä ottaneet vastaan biisitoiveita.
Peli-illat CoolHeadissä:
Tapahtumat on koettu matalankynnyksen tapahtumiksi ja ovat saaneet positiivista palautetta.
Vappu:
Vapun tapahtumia on kehuttu paljon. Vappu viikko oli hyvin suunniteltu ja järjestetty. Vappua on
kuvailtu MYY ry:n onnistuneimmaksi etätapahtumaksi.
Mikko Hakala ja Erno Uusitalo poistuivat ajassa 12.12.
Saunabilesitsit:
Positiivista palautetta hyvästä tunnelmasta ja erinomaisesta ruuasta. Fuksit sekä ensikertaa sitsaavat
on otettu hyvin huomioon. Rakentavaa palautetta aikatauluttamisesta ja MYYWeiden kierrosta sitsien
aikana.
Grundibileet:
Positiivista palautetta MYY ry:n varainhankintaa varten tehdystä ruokamyynnistä, erityisesti pizzasta.
DJ:tä ja hienoja haalarimerkkejä on kehuttu. Grundibileiden poikkitieteellisyyttä pidetään yhtenä
tapahtuman vahvuutena. Negatiivisempi palaute kohdistuu tapahtuman bileluonteeseen ja mm. Kova
musiikki, välkkyvät valot ja ihmispaljous on ollut yhden osallistujan mielestä ikävää.
Synttärisitsit:
Positiivista palautetta hyvin organisoidusta tapahtumasta, ihanasta myyläishengestä, rennosta ja
turvallisesta ilmapiiristä ja erinomaisesta ruuasta. On ollut niin kivaa, että useampi olisi toivonut
tapahtuman jatkuvan pitempään. Ei varsinaisesti rakentavaa palautetta.
Amel Seddiki ja Emma Jussila poistuivat ajassa 12.17.

16. Tulevat tapahtumat
3.12. Liikkakerhon urheiluvuoro
5.12. MYYn yhteislähtö PosiTitsin pop up strippiklubille klo 18
7.12. Alastonkalenterin julkkarit Pupulla
9.12 Viikin pikkujoulut + Biosfäärin pikkujouluetkot
• Etkot Pupulla (Mechelininkatu 3D) ennen varsinaisia Heidi’s Bier Barissa järjestettäviä pikkujouluja.
Etkoilla tullaan julistamaan ja palkitsemaan vuoden tuutori
10.12. Kuraattorin joululaulutuokio + tähtiretki
11.12. Helix & MYY: Pikkujoulubileet
• Bileet järjestetään Rondo Beer Housessa. Tarjolla on hyvää seuraa, jouluruokabuffet (myös
vegaanisena!) sekä live-bändi!
12.12. Helix & MYY: Sillis
• Alina-salissa klo 12 alkaen
Juulia Lehtinen poistui ajassa 12.28.
Palataan kohtaan 5.
17. Muut esille tulevat asiat
Käydään läpi kevään palautekysely.
Keväältä: Järjestön ja hallituksen toiminnasta arvosana 3/5. Hallituksen toiminnan näkyvyyttä
toivottiin selvemmäksi. Tapahtumista tiedottamisesta saatiin myös rakentavaa palautetta. Hallituksen
toimintaa on kuitenkin pääsääntöisesti kehuttu.
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Hallitus on vuoden aikana parantanut tiedottamista puheenjohtaja Paula Hietasen mielestä
huomattavasti ja ottanut suuria askeleita mm. Kaksikielisessä tiedottamisessa. Tiedottaja Mimosa
Ingervo ja tapahtumavastaavat ovat tehneet hienoa työtä MYY ry:n hallinnon edistämiseksi yhdessä
koko hallituksen kanssa.

18. Seuraava hallituksen kokous
Järjestetään viimeinen kokous joulukuussa ja päätetään ajankohta Telegramissa.
19. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 12.55.

Liitteet
Liite 1. Esityslista
Liite 2. Yhteistyösopimukset ystäväjärjestöjen kanssa
Liite 3. Helix x MYY pikkujoulujen budjetti
Liite 4. Vuosijuhlien toteutunut budjetti
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