
Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry / YTY

Hallituksen järjestäytymiskokous

Aika: Maanantaina 15.4.2019 klo 18.00

Paikka: Päätalo LS A06, Tampereen yliopisto

Läsnä: Helena Rantakokko, Minttu Malkamäki, Vili Riuttanen, Hannele Pajunen, Reetta Mäntylä, Emma 
Linnakallio, Miska Puputti, Iina Varis (Skypen välityksellä)

Poissa: Mikael Wallin

Hallituksen ulkopuolelta: Lauri Ikola, Merja Sovala

1. Kokouksen avaaminen

 Avataan kokous klo 18.08

2. Kokouksen järjestäytyminen

 valitaan puheenjohtajaksi Helena Rantakokko
 valitaan sihteeriksi Emma Linnakallio
 valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Miska Puputti ja Lauri Ikola

3. Kokouksen päätösvaltaisuus

 Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

 Esityslista, joka on ollut kokouskutsun yhteydessä, hyväksytään sellaisenaan. 

5. Ilmoitusasiat

 YTY ry:llä kaappi Pinni B:ssä ja siten pysyvä osoite. Postiliikenteen hallinnointi sihteerin vastuulla. 
Seuraavaksi tutkailun kohteeksi mahdollisuudet hankkia kaappi Trey:n ainejärjestötilasta myöskin 
Pinni B:stä.

 Tutorvastaavien Facebook-ryhmä muodostettu, siellä kattavasti edustajia eri ryhmistä. Toimii 
keskusteluvälineenä.

 Minttu menossa tapaamaan Koulutuksen ohjausryhmää eli Kohrya (eli Tuohen seuraajia)  
koulutuspoliittisen sektorin koordinointi aluillaan.

6. Pöytäkirjojen tarkastajat

 Päätetään pitää pöytäkirjojen tarkastajia kaksi, jotka valitaan kokouksessa ja jotka tarkastavat 
pöytäkirjan ja toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

 Tällä kerralla tarkastajina Miska Puputti ja Lauri Ikola.

7. Toimihenkilöiden valinta vuodelle 2019



a) Sihteeri
 Ehdolle asettuu Emma Linnakallio. Valitaan.

b) Rahastonhoitaja
 Ehdolle asettuu Reetta Mäntylä. Valitaan.

c) Koulutuspoliittinen vastaava
 Ehdolle asettuu Minttu Malkamäki. Valitaan.

d) Tapahtumavastaava
 Ehdolle asettuu Vili Riuttanen. Valitaan.

e) Viestintävastaava
 Mikael Wallin lähettänyt hakemuksen sähköpostilla. Valitaan.

f) Tutorvastaava
 Ehdolle asettuu Hannele Pajunen. Valitaan.

g) Järjestövastaava
 Ehdolle asettuu Iina Varis. Valitaan.

h) Web-vastaava
 Ehdolle asettuu Miska Puputti. Valitaan.

i) Kansainvälisten asioiden vastaava
 Ehdolle asettuu Merja Sovala. Valitaan. 

j) Lisäksi valitaan toimihenkilöksi Lauri Ikola ensisijaisesti auttamaan kansainvälisyys- ja 
järjestösektorilla eri tehtävissä.

8. Toimihenkilöiden tehtäväkuvat vuonna 2019

 Käydään läpi eri toimihenkilöiden tehtäväkuvauksia ja keskustellaan niistä. Pidetään mielessä, että 
toimikuvat luodaan nyt YTY:lle ensimmäistä kertaa, joten ne ovat muokattavissa tehtävänkuvien 
kehittyessä.

 Pohditaan sitä, miten erilaiset kerhot asettuvat suhteessa toimikuviin. Asetamme järjestövastaavan 
alaisuuteen kerhojen osallistamisen mahdollisuuksien mukaan niin, että kansainväliset järjestöt 
ovat osittain kansainvälisyysvastaavan alueella. Harkintaan otetaan alkusyksylle kerhojen 
esittäytymisen mahdollistava tapahtuma.

 Koemme toimikuvien olevan riittävän kattavat ja antavan siten suuntaa tulevalle toiminnalle.

9. Päätetään hallituksen työskentelystä vuonna 2019

 Puheenjohtaja vastaa kokouksien koollekutsumisesta ja niiden muuten järjestämisestä. Pyrimme 
kokoustamaan noin kerran kuussa, jotta saamme pidettyä yllä toiminnan sujuvuutta ja yhteistyötä. 
Kokouskutsu lähetetään viikkoa ennen kokousta ja se lähetetään avoimena jäsenistölle. Päätämme,
että hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt voivat osallistua kokouksiin myös etänä, esimerkiksi Skypen
välityksellä.

10. Tilin avaamis- ja käyttöoikeudet

 Myönnämme tilin avaamis- ja käyttöoikeudet rahastonhoitaja Reetta Mäntylälle ja puheenjohtaja 
Helena Rantakokolle. 

Hannele Pajunen poistui 19.12.

11. Kevään suunnitelmat

 Pidetään toukokuussa vielä kokous.
 Dekaanitapaaminen tulossa 8.5. ainejärjestöjen edustajille ja hallopedeille.



 YTY ry:n edustajat menevät tapaamaan dekaania vielä erikseen keskustelemaan yhteistoiminnasta 
ja YTY:n roolista tiedekunnassa.

 Ainejärjestöjen puheenjohtajille järjestetään tapaaminen ennen dekaanitapaamista.

Hannele Pajunen palasi 19.15.

 YTY ry:n hallituksen hengailuilta tulossa vapulle. Otetaan yhteiskuva.
 Rahastonhoitaja ja puheenjohtaja avaavat tilin, jotta saadaan tukien hakeminen alulle.
 Tapahtumavastaava kokoaa ainejärjestöjen tapahtumavastaavat koolle kuullakseen mietteitä ja 

mahdollisuuksia. Tarkoituksena keskustella myös Huminoista tarkemmin. Sama suunnitelmissa 
myös liikuntavastaavien kokoontumiselle.

 Tutorvastaava ottaa selvää ja koordinoi ensi syksyn fuksitapahtumiin YTY:lle esittäytymisiä.
 Harkitaan syksylle YTY-sitsejä yhteishenkeä luovana poikkitieteellisenä tapahtumana.
 Nettisivuja aletaan työstää toukokuun alkupuolella. Järjestövastaava alkaa keräillä informaatiota 

nettisivujen sisällöksi. Pohditaan blogin perustamista osana nettisivuja ja päädytään siihen, että se 
olisi hyvä väline kommunikoinnissa ja YTY:n tuomisessa paremmin esille.

 Hallitusesittelyt etenemään: Instagramiin esittelyt luultavasti vasta syksyllä fuksienkin nähtäväksi. 
Tänä keväänä vielä harkintaan pienimuotoisempi esittäytyminen.

12. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

 Sovitaan myöhemmin.

13. Muuta esille tulevaa

-

14. Kokouksen päättäminen

 Päätetään kokous kello 19.43.

_________________________________ __________________________________

Miska Puputti Lauri Ikola

Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja


