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1. Yleistä
Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry on Helsingin yliopiston ympäristötieteistä
kiinnostuneiden opiskelijoiden ainejärjestö, joka on perustettu vuonna 1961. MYY ry valvoo
ja ajaa jäsentensä etuja opiskeluun liittyvissä asioissa ja seuraa ympäristöalan opetus- ja
tutkimustyötä. MYY ry:n tehtävänä on parantaa ympäristöalan opiskelijoiden asemaa
työmarkkinoilla pitämällä yhteyttä alan ammattijärjestöihin ja alalta valmistuneisiin. Tämän
lisäksi MYY ry järjestää monipuolista, yhteisöllistä ja ympäristöhenkistä toimintaa.
MYY ry on kasvanut muutaman vuoden aikana voimakkaasti ja kasvaa vielä entisestään
vuoden 2022 aikana. Tämä huomioidaan järjestön toiminnassa kehittämällä hallintoa ja
toimintatapoja entisestään.

2. Painopisteet vuodelle 2022
2.1. Yhteisöllisyyden lisääminen
Edellisenä vuonna MYY ry:n yksi painopisteistä oli myös yhteisöllisyyden lisääminen ja
halusimme jatkaa tätä jo aloitettua tärkeää työtä. Sopeutuminen koronaviruspandemiaan
on alkanut jo vuonna 2020 ja ymmärrettävästi opiskelijoiden yhteisöllisyys on laskenut
huomattavasti, sillä etäopiskelussa ja –tapahtumissa ei juuri pääse tutustumaan uusiin
ystäviin ja kynnys ottaa yhteyttä toisiin voi nousta. Viime vuoden palautekyselyssä nousi
edelleen teemaksi yksinäisyyden tunne, vaikka syksyllä pääsimmekin jo pitämään
tapahtumia ihan paikan päällä. Näin ollen tärkeää työtä vielä riittää.
Haluamme tulevan hallituskauden aikana lisätä kaikkien ainejärjestömme jäsenien
yhteisöllisyyden tunnetta. Tunnetta siitä, että on aina tervetullut mukaan kaikkeen
toimintaan ja ikinä ei tarvitse jäädä yksin. Jotta saavutamme tämä tavoitteen, pyrimme
järjestämään mahdollisimman monipuolisesti erilaisia tapahtumia. Näin jokaiselle olisi
jotakin. Tavoitteena on myös järjestää jäsenistölle keväällä uusi orientaatioviikko, jolloin on
tarkoitus tutustua uusiin ystäviin, jotka koronarajoitusten takia jäivät vielä tuntemattomiksi
ja näin ehkäistä yksinäisyyden tunnetta. Ehdottoman tärkeää on myös panostaa syksyllä
tulevaan orientaatioviikkoon ja uusien opiskelijoiden pääseminen hyvin mukaan
opiskelijayhteisöön.

2.2. Hallituksen ja järjestön toiminnan saavutettavuus
Yhteisöllisyyden lisäämiseen liittyy vahvasti hallituksen ja järjestön toiminnan
saavutettavuus. Hallituksen tavoitteena on olla mahdollisimman lähestyttävä, kuunnella
jäsenistön toiveita ja innostaa jäseniämme mukaan järjestön toimintaan.
Järjestön toiminnan saavutettavuuden tavoitteena on, että mahdollisimman moni
järjestömme jäsen osallistuisi toimintaamme ja kokisi toimintamme helposti lähestyttäväksi.

Viime vuonna paransimme jo englanninkielistä viestintäämme, jolloin saimme
toimintaamme mukaan uusia kasvoja mm. maisteriopiskelijoista ja vaihto-opiskelijoista.
Englanninkielistä viestintää ja viestinnän selkeyttä ylipäätään pyrimme tänä vuonna vielä
entisestään parantamaan. Tulemme kiinnittämään myös enemmän huomiota
tapahtumatilojemme esteellisyyteen ja siitä viestimiseen. Viime vuonna saimme myös
käyttöömme järjestömme omat turvallisemman tilan periaatteet, joten jatkamme
aktiivisesti niiden käyttöä, että kaikilla olisi turvallinen olo tulla tapahtumiimme.

2.3. Siltojen rakentaminen yliopistoyhteisössä
Yhteistyön ja kontaktien lisääminen on kolmas vuoden 2022 toiminnan painopisteistä. Koska
ympäristötieteet ovat tieteidenvälinen ala, olisi tarkoitus päästä tutustumaan myös muiden
alojen opiskelijoihin ja verkostoitua entistä paremmin. Jatkamme hyvää yhteistyötä bio- ja
ympäristötieteellisessä tiedekunnassa toimivien ainejärjestöjen sekä ympäristöekonomian
ainejärjestöjen kanssa. MYY ry osallistuu soveltuviin edellä mainittujen järjestöjen
tapahtumiin ja järjestelyihin pyydettäessä. Tavoitteena olisi tiivistää yhteistyötä MMYL ry:n
ja sen alla toimivien ainejärjestöjen kanssa sekä luoda uusia kontakteja. Esimerkiksi tälle
vuodelle on suunnitteilla ensimmäinen yhteinen tapahtuma Kannunvalajien kanssa. Myös
keväällä tapahtuvassa Biotieteilijöiden tapaamisessa olisi myös tarkoitus tutustua muihin
Suomen ainejärjestöihin ja mahdollisesti aloittaa yhteistyö.
Yhteistyötä tehdään myös ammattiliittojen Loimu ry:n ja Agronomiliiton kanssa. MYY ry on
valinnut Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan opiskelijaedustajan, jonka tehtävänä on
edustaa ja ylläpitää suhteita sekä kertoa liitolle MYY ry:n toiminnasta ja kannustaa MYY ry:n
jäseniä osallistumaan liiton tapahtumiin.
Yhteistyötä ja kontaktien lisäämistä edistetään myös aktiivisella ja osallistavalla viestinnällä.
Yhteistyön tavoitteena on tehdä MYY ry:stä helpommin lähestyttävä ainejärjestöjärjestö niin
omille jäsenille kuin muidenkin koulutusohjelmien opiskelijoille.

3. Hallinto
MYY ry:n hallitus koostuu tänä vuonna 12 jäsenestä. Hallituksen tehtävänä on valmistella ja
kutsua koolle sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset, joita ovat vuosikokous helmikuussa
sekä vaalikokous marras–joulukuussa. Hallitus edustaa MYY ry:tä ulospäin, solmii ja ylläpitää
suhteita muihin järjestöihin sekä osallistuu koulutuksiin toiminnan kehittämiseksi.
Hallituksen tehtävänä on myös vastata MYY ry:n jäsenten ja toimijoiden hyvinvoinnista.
Hallituksen lisäksi MYY ry:n toimintaa ylläpitävät toimihenkilöt ja kerhojen vetäjät. Hallitus
huolehtii kaikkien toimijoiden asianmukaisesta perehdytyksestä ja kerhojen toiminnasta.
Yhdistyksessä toimivien muiden toimihenkilöiden, kerhojen vetäjien sekä tiimien vetäjien
tiedot löytyvät yhdistyksen nettisivuilta.

Hallitus huolehtii, että tehtävät jakaantuvat toiminnassa mahdollisimman tasaisesti.
Hallituksessa korostetaan sitä, että apua saa pyytämällä ja sitä myös tarjotaan, jos työmäärä
tuntuu liialliselta. Hallituksen jäsenet ovat keskenään yhdenvertaisia, ja hallituksessa
ylläpidetään turvallista ja luottavaista ilmapiiriä, jossa jokaisen mielipiteitä kuunnella.
Hallituksen ryhmäytymistä ja motivaatiota pidetään yllä järjestämällä yhteisiä illanviettoja ja
osallistumalla itsekin toimintaan ja kohtaamalla jäsenistöä, jonka yhteiseksi iloksi toimintaa
toteutetaan.
Hyvästä hallinnosta huolehditaan huolellisella dokumentaatiolla ja hallituksen sekä
toimihenkilöiden perehdyttämisellä. Hallituksen ja useiden toimihenkilöiden keskinäistä
yhteydenpitoa on pyritty parantamaan ottamalla käyttöön Slack-alusta. Toiminnan
jatkuvuuteen kiinnitetään erityistä huomiota toimintaa tehdessä ja testamenttien
huolellisella päivittämisellä. Tänä vuonna järjestön säännöt ja strategiat tullaan käymään
läpi ja tarvittaessa uudistamaan.

4. Talous ja varainhankinta
MYY ry:n taloudenhoitaja on yhdessä puheenjohtajan kanssa vastuussa siitä, että hallitus
perehtyy taloudenhoitoon ja ottaa sen huomioon toteuttaessaan toimintaansa.
Kommunikointia taloudellisiin asioihin liittyen hallituksen jäsenten kesken sekä myös
toimijoiden kanssa painotetaan, ja edellisen vuoden taloudenhoitaja onkin laatinut ja
jakanut hyvän ohjeistuksen asioiden sujuvuuden varmistamiseksi. Tulevista kuluista tehdään
hallituksen kokouksissa selkeitä päätöksiä, jotka pohjautuvat taloudenhoitajan ja
puheenjohtajan yhdessä hallituksen kanssa tekemään talousarvioon.
Vuoden 2022 talousarvio on laadittu edellisen vuoden talousarvion ja tilinpäätöksen avulla,
ottaen kuitenkin huomioon edellisen vuoden erityislaatuisuuden vuosijuhlien ja koronan
takia. Kerhotoiminta on aktivoitumassa uudelleen ja kerhojen määrän on tälle vuodelle
lisääntynyt huomattavasti edellisestä vuodesta. Näin ollen koronatilanteen hellittäessä
kuluja kerhoilta tulee syntymään enemmän verraten muutamaan aikaisempaan vuoteen.
Tapahtumia tulee olemaan myös enemmän kuin parina aikaisempana vuonna, ja se tulee
lisäämään maksuliikenteen määrää. Suunnitelmissa on maksaa edelliseltä vuodelta jääneet
hyväntekeväisyysmaksut tämän vuoden maksujen lisäksi, ja mahdolliset muut sovitut
lahjoitusmaksut esim. kangaskassien ja haalarimerkkimyynnin osalta tilanteen niin salliessa.
Varastosaldot haalarimerkkien osalta ovat tällä hetkellä hyvät, mutta tarpeen mukaan
tehdään täydennystä varastoihin. Uutta painosta MyyWei-laulukirjasta suunnitellaan, ja sen
tuottamiseen tarvitsee mahdollisesti tämän vuoden puolella käyttää varoja. KideApp –
sovellus on helpottanut tapahtumien lippujen myyntiä ja yksinkertaistanut kirjanpidon
prosessia ja sen käyttöä jatkossakin suositaan, vaikka se syökin hieman lippumyynnistä
saatavia tuloja. Mobilepay otettiin käyttöön edellisenä vuonna 2021, ja sen käyttöä
jatketaan tulevanakin vuonna.

MYY ry:n merkittävimmät tulonlähteet ovat HYY:n toiminta-avustus sekä uusilta jäseniltä
kerättävä kertaluontoinen jäsenmaksu. Lisäksi ainejärjestö saa tuloja haalarimerkki- ja
julkaisumyynnistä, mainosten myymisestä haalareihin ja järjestölehteen, tapahtumien
osallistumismaksuista, Loimun tuesta, Agronomiliiton toiminta-avustuksesta, Viikki
Areenaan osallistumisesta ja muusta varainhankinnasta. MYY ry pyrkii vuonna 2022
löytämään myös sponsorointia toimintaa varten yhdessä sponsorivastaavan kanssa.
Aiempien vuosien tapaan yksi tärkeistä varainhankintatavoista on osallistua talkootöihin
festivaaleille. Varainhankinnan avulla tuetaan etenkin syksyn ekskursion toteuttamista.
Tarkemmat summat käyvät ilmi talousarviosta.
Talousarvion lopullinen toteutuminen riippuu HYY:n toiminta-avustuksesta sekä
varainhankinnan onnistumisesta.

4.1 Sponsorivastaavan rooli varainhankinnassa
Sponsorivastaavan rooli on MYY ry:n hallituksessa uusi, joten vuonna 2022 tullaan
ensinnäkin kartoittamaan yritysyhteistyö ja sponsorointimahdollisuuksia ja –tarpeita.
Suunnitelmissa on laajentaa MYY ry:n varainhankintaa myös uusissa muodoissa, esimerkiksi
hankkimalla sponsoreita tiettyjä tapahtumia varten. Sponsorivastaava auttaa myös syksyn
isomman eksursion varainhankinnassa ja mahdollisten sponsorien hankkimisessa.
Vastuu uusien opiskelijoiden haalarien tilaamisesta ja sponsorien hankkimisesta on siirtynyt
myös sponsorivastaavalle. Mahdollisten sponsorien kontaktointi aloitetaan jo keväällä 2022,
mutta päävastuu haalarisponsoreiden hankkimisesta on 2022 syksyllä aloittavilla fukseilla.
Sponsorivastaava järjestää syksyllä uusille opiskelijoille neuvontatilaisuuden yritysten
kontaktoinnista ja sponsorien keräämisestä, sekä hoitaa myöhemmin syksyllä haalarien
tilauksen.

5. Jäsenistö ja jäsentoiminta
MYY ry on kaikkien ympäristötieteistä ja MYY ry:n toiminnasta kiinnostuneiden ainejärjestö.
MYY ry:llä oli vuoden 2021 päätteeksi 541 jäsentä. Jäsenhankinta painottuu
ympäristötieteiden kandiohjelman ja ECGS-maisteriohjelman uusiin opiskelijoihin. MYY ry:n
jäsenmaksusta päättää sääntömääräinen yhdistyksen vuosikokous helmikuussa. Uudet
jäsenet hyväksytään hallituksen kokouksissa, kun jäsenmaksu on maksettu.
Jäsenistöltä kerätään palautetta tapahtumien jälkeen sekä kohdennetusti ensimmäisen
lukuvuoden opiskelijoilta orientaatioviikon jälkeen. Lisäksi kerätään palautetta yleisesti
toiminnasta kevätlukukauden lopulla. MYY ry:n nettisivuilla on aina avoin palautelomake,
jonne voi antaa palautetta, milloin vain. Kaikki palautteet käsitellään hallituksen kokouksissa
ja saadut palautteet huomioidaan myös seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelmaa
tehdessä. Toimintaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan monipuolisesti jäsenistömme
tarpeita.

5.1. Jäsenrekisteri
MYY ry:n jäsenrekisteri pyritään päivittämään tänä vuonna toimivammaksi ja tietosuojalain
mukaiseksi. Viime vuonna järjestöllä oli sama tavoite ja rekisterin päivittäminen eteni
pienellä askeleella. Viime vuonna yhdistyksen vuosikokouksessa päätettiin jäsenyydelle
maksimipituus, joka on seitsemän vuotta. Tämän jälkeen jäsen siirretään alumnirekisteriin.
Tämän vuoden tavoite on luoda alumnirekisteri ja toteuttaa jäsenten siirtäminen
alumnirekisteriin. Tällä tavalla järjestömme jäsenmäärä pysyy realistisena ja
vastavalmistuneisiin opiskelijoihin voidaan mahdollisesti olla helpommin yhteydessä. Tämä
auttaa myös alumnitoiminnan kehittämisessä.

5.2. Tuutori- ja fuksitoiminta
Orientoiva viikko on tärkeä tapahtuma tuutoritoiminnan kannalta. Orientoivan viikon
ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tuutorien kanssa. Vastuunjaosta tehdään
selkeää ja vastaavat pitävät huolta siitä, että vastuut jakautuvat tasapuolisesti kaikkien
tuutorien kesken. Orientoivan viikon ohjelmasta tiedotetaan hyvissä ajoin MYY ry:n
Facebookin ja nettisivujen kautta. Uusiin opiskelijoihin ollaan yhteydessä sähköpostitse niin
pian kuin mahdollista. Viestin yhteydessä fukseille toimitetaan sähköinen järjestölehti, jonka
avulla he pääsevät perehtymään MYY ry:n toimintaan jo etukäteen. Mukaan liitetään myös
orientoivan viikon ohjelma sekä tieto pre-orientoivasta päivästä Suomenlinnassa. MYY ry ja
sen hallitus tehdään näkyväksi ja fukseille tutuksi orientoivasta viikosta alkaen. MYY ry
tuodaan esille helposti lähestyttävänä järjestönä ja kannustetaan lähtemään mukaan sen
toimintaan. Pyrimme turvaamaan myös orientaatioviikon jälkeen uusille opiskelijoille
mahdollisuuden jatkaa tutustumista.
Kevään aikana valitaan vuoden 2022 fuksitoimikunta, jonka on tarkoitus suunnitella ja
järjestää kevään aikana tapahtuman vanhempien vuosikurssien opiskelijoille. Tapahtuman
järjestämistä helpotetaan fuksitoimikunnalle välitettävällä testamentilla vuoden 2019
fuksitoimikunnalta. Vuonna 2020 ja 2021 tapahtuman järjestäminen ei ollut mahdollista,
joten uudempia testamentteja ei ole olemassa. Vaalikokouksessa valitaan uusi
fuksitoimikunta vuodelle 2023.

5.3. Työelämä- ja alumnitoiminta
Yritysvierailuja tai muita työelämätapahtumia on tavoitteena järjestää noin seitsemän
erilaista, jotka ovat suunnattu ympäristötieteiden eri moduuleille. Tarkoituksena olisi
toteuttaa tapahtumat muiden Viikin ainejärjestöjen kanssa, joilla on samoja moduuleja.
Yhteistyökumppaneiden kuten LoVin, Agronomiliiton ja Loimun työelämätapahtumia
markkinoidaan jäsenille aktiivisesti. Tänä vuonna on suunnitteilla Viikin kampuksen muiden
ainejärjestöjen kanssa järjestettäviä työelämätapahtumia. Tapahtumien tarkoituksena on
lisätä poikkitieteellisyyttä, verkostoitua ja oppia enemmän omista

työelämämahdollisuuksista. Suurena painopisteenä työelämätapahtumissa on myös syksyllä
järjestettävä Viikki Areena.
Tänä vuonna MYY ry:n työelämä- ja alumnitoiminta saa lisää potkua, sillä viime vuoden
vaalikokouksessa järjestömme sai alumnikerhon. Kerhon yksi tavoitteista on järjestää
työelämä- ja verkostoitumistapahtumia, jossa myös nykyiset opiskelijat pääsevät
tutustumaan rennossa ilmapiirissä alumneihin. Yhteyttä alumneihin pidetään myös
Facebookin Myy-alumnit-ryhmän avulla ja MYY ry:n LinkedIn-ryhmän kautta. Lisäksi
nettisivuja parannetaan vastaamaan myös alumnitoiminnan tarpeita.

5.4. Edunvalvonta
Vuonna 2022 MYY ry:n jäseniä toimii opiskelijaedustajina ympäristötieteiden kandiohjelman
sekä ECGS:n johtoryhmissä. MYY ry on edustettuna myös Helsingin yliopiston
ylioppilaskunnan HYY:n hallituksessa. Lisäksi MYY ry:llä on edustajat bio- ja
ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestössä Biosfääri ry:ssä ja maatalous–
metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestössä MMYL ry:ssä.
Opintoasioihin liittyvästä edunvalvonnasta vastaa hallituksen opintovastaava.
Opintovastaava tekee yhteistyötä hallinnon opiskelijaedustajien, Biosfäärin
opintotoimikunnan, MMYL ry:n opintovastaavien ja MYY ry:n opintotiimin kanssa.
Opintovastaava seuraa MYY ry:n jäseniä koskevia opintoasioita ja tiedottaa niistä
hallitukselle sekä jäsenistölle Ympäristötieteiden opintoasiat -ryhmän sekä MYY ry:n
sähköpostilistan kautta. MYY ry:n nettisivuilla on myös opintopalautelomake ja
palautelomake ympäristötieteiden kandiohjelman johtoryhmälle. Palautteet käsitellään ja
viedään eteenpäin asiankuuluville tahoille.
Kevään aikana järjestetään vuoden 2023 syksyllä muuttuvan opetussuunnitelman esittely- ja
kommentointitilaisuus sekä viedään ECGS:n hakujärjestelyjä ja y-kandin edunvalvonnallisia
ongelmakohtia koskevia asioita eteenpäin. Yhteistyötä ECGS:n opiskelijoiden kanssa
pyritään parantamaan.

6. Tapahtumat
Hallituksen tapahtumavastaavat ovat vastuussa järjestön tapahtumien toteuttamisesta ja
koordinoivat käytännön järjestelyjä pöhinävastaavan ja tapahtumatiimin kanssa.
Tapahtumatiimin kanssa yhteistyössä toimii ruokatarjoilusta huolehtiva keittiötiimi ja siitä
vastuussa oleva Masterchef. Tapahtuma- ja keittiötiimi kokoontuvat säännöllisesti
suunnittelemaan MYY ry:n tulevia tapahtumia. Tapahtumatiimiin kokoukset ovat avoimia
kaikille, ja mukaan voi liittyä milloin vain. Tapahtumien suunnittelussa huomioidaan
vallitsevat koronarajoitukset ja suunnitellaan varatoimenpiteitä mahdollisten
etätapahtumien järjestämiseen. MYY ry:n tapahtumissa seurataan MYY ry:n ympäristö- sekä
yhdenvertaisuusstrategiaa sekä turvallisemman tilan periaatteita.

MYY ry:n tavoitteet vuodelle 2022 on ainejärjestöyhteistyön lisääminen, tapahtumien
saavutettavuuden kehittäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen, joka näkyy esimerkiksi
korona-aikana aloittaneiden vuosikurssien vahvempana integroimisena opiskelijayhteisöön.
Myös erityisesti matalan kynnyksen tapahtumia, kuten nousiainen, pyritään lisäämään.
Ainejärjestöjen välinen yhteistyö näkyy mm. yhteissitsien, Grundibileiden, Symbioosin
kanssa järjestettävien bileiden ja vappuviikon tapahtumien muodossa. MYY ry:n järjestämiä
perinteisiä tapahtumia ovat Kotiviinikilpailu vappuna, Eläinnimi-ilta orientoivalla viikolla,
Fuksiaiset, Fuksisitsit, pikkujouluviikonloppu marraskuussa ja kuraattorin joululaulutuokio.
Alina-salissa järjestetään keväällä mahdollisuuksien mukaan kaverisitsit ja toinen tapahtuma
yhteistyössä jonkun muun järjestön kanssa. Touko-kesäkuun aikana pyrimme järjestämään
Metsäexperiencen, jonka yhteydessä pitäisimme myös toivotut metsäsitsit. Alkusyksyn
fuksisitsien lisäksi järjestetään toiset sitsit syksyn aikana. Syksylle olemme kaavailleet myös
yhteistapahtumaa Symbioosi ry:n kanssa. Lisäksi syksyllä järjestetään mahdollisesti uutena
tapahtumana fukseille suunnattu haalaritapahtuma. MYY ry:n perinteiset Mascot-tiistait eli
illanvietot Cafe Mascotissa Neljännellä linjalla ovat olleet pitkään perinteenä. Konsepti on
kuitenkin hiipunut ja tämän tilalle pyritään kehittämään uutta toimintaa vuoden 2022
aikana.
MYY ry:n järjestämiä tapahtumia pyritään aina kehittämään järjestön viestintäkanavissa
jaettavien tapahtumapalautteiden perusteella. Palautteet käsitellään tapahtuman jälkeen,
seuraavassa hallituksen kokouksessa.

6.1. Ulkomaan ekskursio
MYY ry:n vuoden 2022 ulkomaan ekskursion kohteena on Benelux-maat. Ekskursion
ajankohta on syys-lokakuun vaihteessa ja kesto on arviolta 8–9 päivää. Vierailukohteina
suunnitelmissa on Euroopan Parlamentti -vierailu Brysselissä, MS-suo ja mahdollisesti muita
kiinnostavia kohteita, kuten luontonähtävyyksiä ja historiallisia kohteita. Matkalla käymme
Ruotsissa, Tanskassa ja Hollannissa, sekä mahdollisesti Saksassa.
Ekskursiota suunnittelevat kaksi ekskuvastaavaa ja kymmenen hengen ekskutiimi. Matkalle
lähtee noin 42–45 henkilöä. Tänä vuonna panostamme mainostusta erityisesti tämän ja ensi
vuoden fukseille, jotta myös nuoremmat opiskelijat saadaan mukaan. Mainostamme ekskua
sähköpostin, sosiaalisen median ja Leväperäisen kautta. Lisäksi suunnitelmissa on järjestää
ekskuaiheinen tapahtuma ja mainostaa myös muissa tapahtumissa. Mietimme, miten
kiintiöt kannattaa järjestää. Ekskursiolla noudatetaan MYY ry:n yhdenvertaisuus- ja
ympäristöstrategiaa.
Edellisten vuosien tapaan tärkeimmät rahoituskohteet ovat festivaalien talkoilut. Lisäksi
ekskutiimi on suunnitellut ruokamyyntiä tapahtumissa, kuten Bita:ssa ja kotiviinikilpailuissa.
Lisäksi syksylle on suunnitelmissa ekskutapahtuma, jossa mainostamisen lisäksi on
tarkoituksena kerätä rahaa ekskulle. Europarlamenttivierailu mahdollistaa myös EU:n
rahoituksen hakemisen. Myös muita erilaisia rahoituksia selvitetään. Loimun rahoitus on
jäänyt hakematta edellisinä vuosina, koska se pitää hakea edellisen kalenterivuoden

lopussa, jotta sen saa seuraavan vuoden ekskursiolle. Tämän vuoden vastaavat hakevat tuen
ensi vuoden ekskulle ja suosittavat tämän tavan jatkamista.
Koronatilannetta tarkastellaan myös jatkuvasti ja se huomioidaan suunnitelmissa. Jos
syksymmällä näyttää siltä, että ulkomaan ekskursiota ei pystytä järjestämään, on
ekskuvastaavat ja -tiimi varautunut lyhyelläkin aikataululla muuttamaan ekskursion
kotimaan ekskursioksi.

7. Kerhot
MYY ry:ssä toimivat vuonna 2022 kasvisruokakerho KaRu, Liikuntakerho Like, Kulttuurikerho
Kurja ja elokuvakerho Erja, Taidekerho, Käsityökerho, Luontokerho, kalakerho Vimmat,
Lintukerho, musiikkikerho Musabändi ja Alumnikerho. Hallituksen jäsenvastaava huolehtii
yhteydenpidosta kerhovastaaviin. Jäsenvastaavalle ja kerhojen vastaaville on myös
perustettu yhteinen Telegram-ryhmä toiminnan suunnittelun ja järjestämisen tukemiseksi.
Kerhotapahtumien ajankohdat sovitaan yhdessä, ja jäsenvastaava huolehtii siitä, ettei
päällekkäisyyksiä tule muiden järjestön tapahtumien kanssa. Jäsenvastaavan tehtävänä on
myös motivoida kerhoja läpi toimintavuoden. Keväällä järjestettävissä virkailijavaihtareissa
suunnitellaan yhdessä tulevan vuoden toimintaa. Syksyllä on lisäksi tarkoitus järjestää
tapahtuma, jossa kerhotoimintaa esitellään uusille MYY ry:n jäsenille ja kannustetaan
lähtemään mukaan kerhotoimintaan. Toimintavuoden aikana kerhoja pyritään
kannustamaan myös kerhojen väliseen yhteistyöhön.

7.1. KaRu
Kasvisruokakerholla on tavoitteena aktivoitua jälleen tänä vuonna. Keväällä tapahtumien
järjestäminen ei välttämättä vielä onnistu, mutta syksylle on suunnitteilla rentoa kokkailua
yhdessä. Tavoitteena olisi ainakin muutaman kerran kokkailla tai leipoa yhdessä satokauden
tuotteita hyödyntäen. Ajatuksena olisi tehdä yhdessä kaikkien taidoille sopivaa, mutta ei
aivan arkipäiväistä vegaanista ruokaa. Jokaisella kerralla olisi oma teema, jonka mukaisesti
ruokalajit valitaan.

7.2. Luontokerho
MYY ry:n Luontokerhon tavoitteena on järjestää opiskelijoille luontoaiheisia tapahtumia,
joissa opiskelijat pääsevät nauttimaan mm. ulkoilusta, toistensa seurasta ja yhdessä
tekemisestä. Luontokerho tulee järjestämään isomman vaellusreissun joko Suomessa tai
esimerkiksi Virossa mahdollisesti syksyllä, ja se voisi olla muutaman päivän mittainen.
Tavoitteena olisi järjestää mahdollisesti syksyn aikana myös lyhyempi yhden tai kahden yön
telttailuretki Nuuksioon. Selvitämme myös mahdollisuuksia purjehdusretken toteuttamiseen
yhteistyössä purjehdusseura Hysky ry:n kanssa. Esille on noussut myös retken järjestäminen
läheiselle Kaivopuiston tähtitornille, minkä voisi toteuttaa kevään aikana. Suurempien

tapahtumien lisäksi tavoitteena olisi järjestää päiväretkiä lyhyen kulkumatkan päässä oleviin
kohteisiin, kuten Seurasaareen, Haltialaan, Lammassaareen ja Uutelan ulkoilupuistoon niin
kevään kuin syksyn aikana.

7.3. Like
Liikuntakerho järjestää alkuvuodesta myös vuonna 2021 järjestetyn talviliikuntahaasteen.
Keväällä on tavoitteena järjestää myös matalan kynnyksen urheilutapahtumia, kuten
luistelua ja futista. Tavoitteena olisi myös loppukeväästä järjestää jonkinlaiset ystävyyspelit
yhden tai useamman ainejärjestön kanssa. Esimerkiksi pesäpalloa tai futista. Tavoitteena on
myös selvittää viime syksyllä olleiden MYY ry:n liikuntavuorojen mahdollisuutta Viikin
Monitoimitalolta. Tavoitteena on järjestää matalankynnyksen liikunnallisia tapahtumia
ympäri vuoden.

7.4. Lintukerho
MYY ry:n lintukerho tarjoaa jokaiselle linnuista kiinnostuneelle toimintaa. Vuonna 2022
kerho järjestää säännöllisiä linturetkiä Vanhankaupunginlahdelle ja muille Helsingin hyville
lintupaikoille, tekee muuttolintujen seurantaa ja kartuttaa MYY ry:n jäsenten lintutietämystä
tarjoten mahdollisuuksia oppia tuntemaan lintuja paremmin. Lisäksi tiedotamme ja
osallistumme mahdollisuuksien mukaan Tringa ry:n ja Symbioosin ry:n järjestämiin
lintutapahtumiin, kuten Ahvenanmaan Linturalliin ja Lintu-Atlaksen keräämiseen.

7.5. Vimmat
Kalastuskerho Vimmat järjestää pääasiassa kalastukseen ja kaloihin liittyviä tapahtumia,
aiemmilta vuosilta esimerkkeinä silakkasitsit sekä onkikilpailu. Vimmat pyrkivät järjestämään
matalan kynnyksen tapahtumia, joissa pääsee tutustumaan erilaisiin kalastusmuotoihin.
Talvella suunnitelmissa on hauen täkyongintaa ja keväämmällä olisi tarkoitus järjestää
uudestaan onkikilpailu sekä Beer Pong –turnaus.

7.6. Kurja ja Erja
Erja- ja kurjakerho järjestää vuoden 2022 aikana tapahtumia, joihin sisältyy elokuvailtoja,
teattereissa, taidenäyttelyissä ja museoissa käyntejä sekä mahdollisesti esimerkiksi
tanssinäytöksissä käyntejä. Keväälle on suunnitteilla yhteisiä elokuvailtoja kerhohuoneella ja
elokuvailtojen teemat vaihtelevat siten, että on esimerkiksi musikaali-, dokumentti- tai
Disney-aiheisia elokuvailtoja. Museoiden käynnit koitamme järjestää niiden ilmaispäivien
kohdalle ja sitä mukaan suunnitella museopäivät. Ensi syksyn tavoitteenamme on järjestää
teatteriin meno, jos tilanne sallii. Aloitamme erja- ja kurjakerhon toiminnan elokuvailloilla,
joihin on kaikkien helppo osallistua mukaan.

7.7. Taidekerho
Taidekerho järjestää erilaisia taiteeseen ja taiteen tekemiseen liittyviä tapahtumia. Vuonna
2022 tullaan mahdollisesti järjestämään uudestaan viime vuonna toteutettuja tapahtumia,
kuten joulukorttipaja ja vapun viinietikettikilpailu. Uusia tapahtumia, joita taidekerho pyrkii
tänä vuonna järjestämään, ovat ilmakuivatun saven muotoilu, ekskursio johonkin
taidenäyttelyyn, maisemamaalausta ja vappuna vappukoristeiden askartelua. Kevään
toiminta aloitetaan rennolla matalan kynnyksen Wine & Paint –tapahtumalla.

7.8. Käsityökerho
Käsityökerho pyrkii järjestämään vuoden aikana matalan kynnyksen tapahtumia.
Esimerkiksi haalarimerkkien ompelua ennen vappua. Myös muita rentoja tapaamisia, joissa
voi tehdä haluamaansa käsityötä. Käsityökerhossa halutaan myös innostaa MYY ry:n jäseniä
korjaamaan vaatteitaan. Käsityökerho sai myös tänä keväänä lankoja lahjoituksena, joten
niitä pyritään jakamaan halukkaille.

7.9. Musabändi
Musabändin tavoitteena on järjestää erilaisia musiikkiin liittyviä tapahtumia kaikille
halukkaille MYY ry:n jäsenille. Keväällä 2022 toinen kerhon vastuuhenkilöistä on vaihdossa,
joten toimintaa tulee todennäköisesti olemaan vasta syksyllä enemmän.

7.10. Alumnikerho
Alumnikerhon tavoitteena on järjestää työelämä- ja alumnitapahtumia ja edistää MYY ry:n
jäsenten verkostoitumista. Suunnitteilla vuodelle 2022 on muutama pienempi
työelämätapahtuma ja rento alumni-ilta, jossa uudet opiskelijat voivat tutustua alumneihin.
Alumnikerho järjestää myös viikonlopun mittaisen virkistys ja verkostoitumistapahtuman
keväällä.

8. Viestintä
Järjestön viestinnässä tärkeää on sen tavoitettavuus. Tieto tapahtumista ja ajankohtaisista
asioista tulee välittyä tasapuolisesti kaikille ainejärjestön jäsenille. Vuoden 2022 aikana
viestintää pyritään kehittämään monipuolisemmaksi ja entistäkin tavoitettavammaksi. MYY
ry:n pääasialliset tiedotuskanavat ovat sähköpostilista, Instagram ja Facebookin suljettu
MYY ry:n jäsenryhmä, sekä julkinen Facebook-sivu. Vuoden 2022 tavoite on, että kaikki
ainejärjestön viestintä tapahtuisi suomen lisäksi myös englanniksi.
Tapahtumista tiedotetaan hyvissä ajoin sekä MYY ry:n nettisivujen tapahtumakalenteri
otetaan uudelleen käyttöön, mihin tapahtumien ajankohdat kirjataan. Vuonna 2022
jatketaan kuukausitiedotteen luomista, mihin kerätään ainejärjestön keskeiset tapahtumat

ja tiedotusasiat. Hallituksen kokouksista pyritään julkaisemaan joka kokouksen jälkeen Top 3
-kohdat Instagramissa.
MYY ry:n nettisivut löytyvät osoitteesta http://blogs.helsinki.fi/myy-ry/. Sivut tullaan
mahdollisuuksien mukaan kääntämään kokonaisvaltaisesti englanniksi, jotta myös
kansainväliset opiskelijat voivat niitä halutessaan käyttää. Tällä hetkellä vain osa nettisivun
tiedoista on käännetty. Tarkastetut pöytäkirjat julkaistaan nettisivuilla hyväksymisen
jälkeen. MYY ry:n hallitukseen voi ottaa yhteyttä myy-hallitus -sähköpostilistan, Facebookin
MYY ry-sivun, henkilökohtaisten sähköpostien ja MYY ry:n nettisivujen kautta. MYY ry:n
tiedotusta pyritään rakentamaan niin, että tiedotus on selkeää ja kannustaa
vuorovaikutukseen jäsenistön ja ainejärjestön hallituksen välillä.

8.1. Julkaisutoiminta
MYY ry:n virallinen ainejärjestölehti Leväperäinen julkaistaan viisi kertaa vuoden 2022
aikana. Numeroista neljä julkaistaan painettuna ja sähköisenä. Yksi numeroista,
Leväperäinen 3/2022 eli fuksinumero, julkaistaan kuitenkin vain sähköisenä ja toimitetaan
uusille fukseille. Leväperäinen pyrkii keräämään lukijakunnaltaan aktiivisesti palautetta.
Leväperäisen kenties tärkein tehtävä on toimia myyläishengen välittäjänä yli ajan ja
avaruuden. Olit sitten Viikissä työskentelevä valmistunut myyläinen tai ulkomailla vaihdossa
opiskeleva, on Leväperäisen oltava luettavissa muodossa tai toisessa. Leväperäisen kautta
jokaisella MYY ry:n jäsenellä on mahdollisuus tuntea kuuluvansa osaksi yhteisöä. MYY ry:n
toiminnasta kertoviin juttuihin, esim. kotiviinikilpailu, ekskut ym., panostetaan. Lehden jutut
ovat niin kevyitä kuin raskaampiakin.
Päätoimittaja pitää huolen, ettei kukaan kuormitu liikaa lehden teosta ja että taakka sen
tekemisestä jakautuu tasaisesti. Leväperäisen toimituskuntaan saa tulla mukaan missä
vaiheessa vuotta vain ja se ei sido mihinkään.

9. Tilat
MYY ry:n kerhohuone eli kertsi sijaitsee Viikin kampuksella Biokeskus 3:n tiloissa, joka
jaetaan Symbioosi ry:n ja Svenska naturvetarklubben SvNK r.f.:n kanssa. MYY ry:n
vaalikokouksessa nimetyt kertsivastaavat huolehtivat yhdessä hallituksen kanssa MYY ry:n
kerhohuoneella säilytettävien tavaroiden järjestyksestä ja kalusteiden kunnosta sekä
osallistuvat kerhohuoneen siivoukseen Symbioosi ry:n ja SvNK rf:n kertsivastaavien kanssa.
BIO3:n kerhohuoneella noudatetaan Symbioosi ry:n laatimia turvallisen tilan periaatteita.
MYY ry:n jäsenten käytettävissä on myös MMYL ry:n kerhohuone Viikin B-talossa.
MYY ry jakaa 18 muun järjestön kanssa osoitteessa Mechelininkatu 3 D osoitteessa
sijaitsevan Hedda Gabler -tilan eli Pupun. Tila kuuluu HYY:n piiriin ja tilaa käyttäessä
noudatetaan HYY:n järjestyssääntöjä sekä tilan omia käyttösääntöjä. MYY ry:tä edustaa

Pupuprikaatin esikunnassa varapuheenjohtaja. Tila on aivan uusi, minkä takia siitä myös
halutaan pitää erityisen hyvää huolta. Kuluvan vuoden aikana selvitetään mahdollisuuksia
hankkia MYY ry:lle lisää säilytystilaa Pupulle. Nykyiset säilytystilat kerhohuoneella eivät ole
riittävän suuria kaikkien tavaroiden järkevään säilytykseen.

10. Kansainvälisyys
Vuodeksi 2022 MYY ry:lle on valittu yksi kansainvälisyysvastaava, joka pyrkii kehittämään
MYY ry:n toimintaa kansainvälisyyteen kannustavaan suuntaan yhdessä hallituksen kanssa.
Kansainvälisyysvastaavat tekevät yhteistyötä myös muiden järjestöjen, kuten Biosfäärin ja
MMYL:n kansainvälisyysvastaavien kanssa. MYY ry pyrkii osallistumaan kansainvälisille
opiskelijoille suunnattuihin tapahtumiin kansainvälisyysvastaavan ja hallituksen voimin.
Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi Welcome Fair ja Suomi Night. Kansainväliset
opiskelijat huomioidaan tiedottamalla toiminnasta myös englanniksi.
Yritämme myös järjestää esimerkiksi Instagramissa mahdollisuuden vaihdossa oleville
jäsenille kertoa vaihtokokemuksistaan. Tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä
kansainvälisten opiskelijoiden kanssa esimerkiksi orientaatioviikolla syksyllä.

11. Ympäristö ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus
Ympäristötieteiden ainejärjestönä MYY ry korostaa toiminnassaan aina ympäristön
hyvinvointia. MYY ry on sitoutunut noudattamaan ympäristöstrategiaansa kaikessa
toiminnassaan. Vaalikokouksessa valitut ympäristövastaavat valvovat ympäristöarvojen
toteutumista ja pyrkivät pitämään yllä keskustelua ajankohtaisista ympäristöasioista
esimerkiksi jakamalla jäsenille ympäristöaiheisiin liittyviä raportteja ja uutisia.
Omien tapahtumien järjestämisessä huomioidaan aina ympäristöystävällisyys panostamalla
kierrätettyjen tavaroiden hyödyntämiseen, roskien lajitteluun ja keräämiseen sekä
vegaaniseen ruokaan. MYY ry ei esimerkiksi käytä kertakäyttöastioita ollenkaan. Vuoden
aikana pyritään myös järjestämään jokin ympäristötapahtuma, kuten plogging-kilpailu. MYY
ry:n tapahtumissa tarjotaan lähtökohtaisesti aina vegaanista ruokaa. Poikkeuksen tähän
toimintaan tekee kalastuskerho Vimmojen järjestämät tapahtumat.
MYY ry:n yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tiimi kannustaa ja rohkaisee järjestön jäseniä
osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen. Tiimi järjestää esimerkiksi
yhteislähtöjä mielenosoituksiin ja organisoi tarvittaessa kannanottojen laatimista. Tiimi
myös tiedottaa järjestön jäseniä yhteiskunnallisesta keskustelusta, joka koskettaa etenkin
opiskelijoita ja ympäristöä.

12. Yhdenvertaisuus
MYY ry:lle yhdenvertaisuusasiat ovat erittäin tärkeitä. Järjestön yhdenvertaisuusstrategian
noudattamista valvovat yhdenvertaisuusvastaavat. Toiminnassa kiinnitetään erityistä
huomiota siihen, ettei kielenkäyttö tai toiminta ole syrjivää. Esimerkiksi sitseillä
huolehditaan siitä, etteivät laulujen sanoitukset ole syrjiviä tai loukkaavia. Kaikissa
tapahtumissa noudatetaan MYY ry:n turvallisemman tilan periaatteita. Tapahtumat pyritään
järjestämään pääsääntöisesti esteettömissä tiloissa. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitetaan
asiasta tapahtumakuvauksen yhteydessä eritellen, minkälaisesta esteettömyydestä on kyse.
Seksuaalinen, fyysinen ja sanallinen häirintä on MYY ry:n tapahtumissa ehdottomasti
kielletty ja johtaa ahdistelevan henkilön paikalta poistamiseen sekä tilanteenmukaisiin
jälkitoimiin. Tapahtumien yhdenvertaisuutta valvovat yhdenvertaisuusvastaavien lisäksi
myös erikseen kullekin tapahtumalle nimettävät häirintäyhdyshenkilöt. MYY ry:n
nettisivuilta löytyy ongelmatietolomake, jonka kautta pystyy tuomaan anonyymisti ja
luottamuksellisesti esille häirintä- tai muita ongelmatilanteita sekä ottamaan yhteyttä
yhdenvertaisuusvastaaviin. Yhdenvertaisuusvastaaviin voi myös olla yhteydessä
yhdenvertaisuus.myy@gmail.com sähköpostin kautta. Yhdenvertaisuusvastaavat
käsittelevät yhteydenotot ja tuovat asioita tarvittaessa hallituksen tietoon asianomaisten
yksityisyyttä kunnioittaen, jos niihin pystytään vaikuttamaan järjestötasolla. Vakavat
tapaukset ohjataan eteenpäin HYY:n häirintäyhdyshenkilöille tai viranomaisille.
Tapahtumat ovat avoimia kaikille. Alkoholinkäyttöä sisältävissä tapahtumissa on aina tarjolla
alkoholiton vaihtoehto, ja viestinnässä vältetään alkoholin käytön korostamista. MYY ry:ssä
pidetään yllä hyvää yhteishenkeä, kaikki otetaan avoimesti mukaan ja huomioidaan, eikä
alkoholin käyttöön painosteta ketään. Liikaa alkoholia nauttineen henkilön tilaa tarkkaillaan
ja autetaan tarvittaessa. Lisäksi MYY ry järjestää monipuolisesti myös alkoholittomia
tapahtumia, kuten luontoretkiä.
Vuonna 2022 MYY ry jatkaa yhdenvertaisuuden toteutumista ja parantamista. 2022
yhdenvertaisuutta kartoitetaan MYY ry:n jäsenistössä yhdenvertaisuuskyselyn avulla.
Yhdenvertaisuusvastaavat myös jatkavat ongelmatietolomakkeen tarkastamista vakituisesti
ja tekevät itsestään helposti saavutettavia ongelmatilanteiden raportoimiseksi.
Yhdenvertaisuutta valvotaan ja parannetaan havainnoimalla ja huomioimalla, mutta myös
jäsenistön mielipiteet ja ideat huomioon ottaen. Yhdenvertaisuus paranee erityisesti
ennaltaehkäisevällä toiminnalla, mitä voi ehdottaa yhdenvertaisuusvastaaville.

13. Vuosikello
Tammikuu

Hallituksen ensimmäinen kokous
Hallituksen suunnitteluilta

Helmikuu
Vuosikokous
Sitsit
Rento hengailuilta
Liikuntakerhon talviliikuntahaaste
Luistelutapahtuma
Luontokerhon retki Sipoonkorpeen

Maaliskuu
Nousiainen
Kannunvalajat x MYY
Työelämätapahtuma
Virkailijavaihtarit Lammilla
Suomi Night
Haalarimerkkien ompeluilta
Earth Hour
Biosfääri ry x MYY ry: Fit for 55-paneelikeskustelu
Kerhotapahtumia

Huhtikuu
Sitsit
BiTa
Opetussuunnitelmapäivä
Biosfäärin vappuviikko
Viinikisa
Työelämätapahtuma

Alumnitapahtuma
Orientaatioviikko 2.0
Viikki GP
MYY goes Pikkulaskiainen
Kotiviinikilpailu
Kerhotapahtumia

Toukokuu
Vappusillis
Toimintasuunnitelman seuranta
Talousarvion seuranta
Metsäexperience
Kerhotapahtumia

KESÄ
Valmistautumista orientoivaan viikkoon
Kesäkarkkila

Elokuu
Varainhankintaa talkoilla
Preorientoiva päivä Suomenlinnassa
Eläinnimi-ilta
MMYL Fuksibileiden etkot
Kerhotapahtumia

Syyskuu
HY:n avajaiskarnevaalit
Fuksisitsit
MMYL-fuksiaiset

Fuksiaiset
HYY:n Fuksiseikkailu
Työelämätapahtuma
MYY x Symbioosi bileet
Kerhotapahtumia

Lokakuu
Grundileet
Vaalistartti
BD-pelit
Työelämätapahtuma
Ulkomaan ekskursio
Kerhotapahtumia
Alumnitapahtuma

Marraskuu
Karkkila
Vaalikokous
Työelämätapahtuma
Kerhotapahtumia

Joulukuu
Kiitos-ilta
Kuraattorin joululaulutuokio
Toimintakertomuksen valmistaminen
Työelämätapahtuma
Kerhotapahtumia

