
Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2020 
 
Aika: Keskiviikko 15.1.2020 klo 13.00 
Paikka: TAU Päätalo A31 Luentosali 
 
Läsnä hallituksesta: Heidi Kusnetsov, Mikael Marjamäki, Venla Vepsäläinen, Emma 
Linnakallio, Vili Riuttanen, Mikael Wallin, Merja Sovala 
 
Läsnä hallituksen ulkopuolelta: Sonja Veistinen 
 
Poissa hallituksesta: Reetta Mäntylä (ilm.) 
 
 

1. Kokouksen avaaminen 

 Avataan kokous klo 13:13 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajat 

 Valitaan Emma Linnakallio ja Mikael Wallin. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista, joka on ollut esillä kokouskutsun yhteydessä, hyväksytään sellaisenaan. 

 

5. Ilmoitusasiat 

 Kaikki hallituslaiset ja toimihenkilöt lisätty sähköpostilistalle ja Tuni Groupsiin. 

 

6. Talousasiat 

 Keskusteltiin tulevan hallituskauden budjettikäytännöistä ja jatketaan toistaiseksi 

jälkibudjetointia. 

 Pankkioikeudet vaihtumassa juuri vanhalta rahastonhoitajalta uudelle, talousasioista 

tarkemmin seuraavassa kokouksessa. 

 

7. Järjestöasiat 

 14.1. ollut puheenjohtajien vaihtoilta. Keskusteltiin tulevasta vuodesta 2020 ja esiteltiin 

YTY:ä. Puheena ollut mm. kaikkien sektoreiden viestintäkanavien perustaminen 

enimmäkseen Telegrammissa. 

 Herätellään ajatuksia toiminnasta, jolla saisimme herätettyä kiinnostusta hallitustoimintaa 

kohtaan, varsinkin uusissa opiskelijoissa. 

 Järjestetään alustavasti viikoilla 7, 8 tai 10 tapahtuma kaikille ainejärjestötoimijoille. 

Tapahtumassa järjestetään erilaisia pienimuotoisia workshopeja ja hengausta. Teemoina 



workshopeissa tapahtumatoimarikäytännöt (Mikael W. ja Merja), hallituksen 

virkistäytyminen (Vili ja Sonja) ja hallitustoiminnan jatkuvuus (Emma ja Heidi). 

 Harkitaan tulevaisuudessa yritys- ja yhdistysyhteistyön kehittämistä YTY:ssä – tämä 

lisätty jo viisivuotissuunnitelmaan. 

 

8.  Koulutuspoliittiset asiat 

 14.1. perustettu Telegram-ryhmä kopoille ja hallopedeille, perustetaan vielä Tuni Groups. 

 Alustavasti 5.2. pidetään koulutuspoliittisen kentän toimijoille tapaaminen. Esitellään 

siellä YTY:ä ja YTY:n mahdollisuuksia, sekä pidetään pari workshopia. 

 Suunnitellaan alustavasti pitää joka kuun kolmas maanantai pienimuotoinen Kopo-

tapaaminen, jossa käsitellään muun muassa Kohryn ja tiedekuntaneuvoston asioita – 

mukaan toivotaan ainejärjestöjen kopo-vastaavia ja hallopedejä, sekä muita koposta 

kiinnostuneita. 

 

9.  Viestintäasiat 

 Luodaan yhteiset käytännöt nopeiden tilanteiden neuvottelutavoille. 

 YTY:lle luotu LinkedIn-profiili. 

 

10.  Tulevat tapahtumat 

 Huminat tulossa 26.3. 

 

11.  Muuta esille tulevaa 

 YTY toivottaa hyvää alkavaa vuotta 2020 kaikille tiedekunnan opiskelijoille! 

 Hallitusesittely tulossa Instagramiin. 

 

12. Kokouksen päättäminen  

 Päätetään kokous klo 14:32 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Heidi Kusnetsov   Mikael Marjamäki 

 Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Emma Linnakallio   Mikael Wallin 

 Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 



 

 


