
Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 5/2020 
 
Aika: Tiistai 19.5.2020 klo 16.00 
Paikka: Microsoft Teams -palvelun välityksellä 
 
Läsnä hallituksesta: Heidi Kusnetsov, Mikael Marjamäki, Emma Linnakallio, Merja Sovala, 
Vili Riuttanen, Venla Vepsäläinen, Mikael Wallin 
 
Läsnä hallituksen ulkopuolelta: Sonja Veistinen, Otso Lensu, Miska Puputti 
 
Poissa hallituksesta: Reetta Mäntylä (ilm.) 
 
 

1. Kokouksen avaaminen 

 Avataan kokous klo 16:05 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajat 

 Valitaan Merja Sovala ja Venla Vepsäläinen. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

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

 

5. Ilmoitusasiat 

 Kevätkokous on pidetty ja vastuuvapaus myönnetty edelliselle hallitukselle. 

 

6. Talousasiat 

 Tilin saldo 18.5.2020: 312,99 € 

 Tilitapahtumat: 

o Tammikuu 

 Osuuspankki, palvelumaksu: -7,00 € 

o Helmikuu 

 Osuuspankki, palvelumaksu: -6,80 € 

o Maaliskuu 

 Osuuspankki, palvelumaksu: -6,80 € 

 Kv-tapahtuman tarjoilut: -32,72 € 

 Workshop-tapahtuman tarjoilut: -25,74 € 

 Huminoiden haalarimerkit: -188,97 € 

o Huhtikuu 

 Osuuspankki, palvelumaksu: -7,40 € 

 Treanglo Oy: +2,66 e 



o Toukokuu (18.5. asti) 

 Osuuspankki, palvelumaksu: -0,13 € 

 Budjetoinnit: - 

 Muut talousasiat: 

o Kokouksessa esillä tilikarttaluonnos: 

Tilikartta YTY ry:lle, 2020 
1. Vastaavaa 

a. Pysyvät vastaavat 

b. Vaihtuvat vastaavat 

i. lyhytaikaiset 

1. muut saamiset lyhytaikaiset 

a. 1520 siirtosaamiset lyhytaikaiset 

2. myyntisaamiset lyhytaik. 

a. 1530 myyntisaamiset lyhytaikaiset 

ii. rahat ja pankkisaamiset 

1. 1700 Kassa 

2. 1710 Osuuspankki 

2. Vastattavaa 

a. Oma pääoma 

i. edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 

1. 2020 ed. tilikausien yli-/alijäämä 

2. 2030 Tilikausien voitto/tappio 

ii. lyhytaikainen po 

1. Ostovelat 

a. 2430 Ostovelat lyhytaik. 

2. muut lyhytaikaiset velat 

a. 2450 Siirtovelat lyhytaik. 

3. Tulos 

a. Varsinainen toiminta 

i. tuotot 

1. tuotot 

a. 3101 Tapahtumat 

b. 3102 Järjestötoiminta 

2. kulut 

a. 4101 Toimisto & yleinen järjestötoiminta 

b. 4102 Tapahtumat 

c. 4103 Kv-toiminta 

d. 4104 Tuutorointi 

e. 4105 Koulutuspolitiikka 

f. 4106 Edustuskulut 

g. 4107 Nettisivut 

b. varainhankinta 

i. tuotot 

1. 6010 avustukset 

2. 6011 haalarimerkkien myynti 



ii. kulut 

1. 6101 haalarimerkkien kulut 
c. 9000 tilikauden voitto/tappio 

 

o Hyväksytään esillä ollut tilikarttaluonnos. 

 

7. Järjestöasiat 

 Hyväksytään päätös allekirjoittaa kv-opiskelijoiden vaatimus stipendisääntöjen 

muuttamisesta. 

 Puheenjohtajien kanssa tapaaminen tulossa viikolla 21. 

 Viiden vuoden strategian kehittäminen on tarkoitus hyväksyttää syyskokouksessa. 

Kehitetään strategiaa mahdollisesti vanhan hallituksen ja muiden järjestötoimijoiden 

kanssa syksyllä. 

 Toiminta-avustushakemus tehty TREY:lle. 

 TREY tarjoamassa rahallista tukea järjestöille kansainvälisten toimien kehittämiseen. 

Harkitaan tuen hakemista. 

 Syksyn kv-opiskelijoiden Welcome Fair peruttu. 

 

8.  Koulutuspoliittiset asiat 

 Valitaan Koulutuksenohjausryhmään uusi varajäsen. Tullut yksi hakemus Anna 

Anderssonilta. Valitaan hänet pestiin. 

 18.5. ollut viimeinen dekaanin ja puheenjohtajien tapaaminen. Aiheena ollut mm. 

rajoitusten purkamiset. Joidenkin ainejärjestöjen kevätkokoukset päätetty siirtää syksylle. 

Opintopäällikkö puhunut kesäopinnoista, kesäopinnot on julkaistu - lisätietoa sivulta: 

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni?page=3169. Opintopäällikön kanssa 

keskusteltu opiskelijoiden hyvinvointiprojektista, projekti on edennyt koronatilanteesta 

huolimatta - 26.5. tulossa etätapaaminen aiheesta. Dekaanin tapaamiset SOC:in 

puheenjohtajien kanssa jatkumassa myös syksyllä mahdollisesti kerran kuussa. Lisäksi 

YTY:n puheenjohtaja ja dekaani keskustelevat syksyllä mahdollisesti viikoittain tai joka 

toinen viikko. Tampere Summer School 3.-14.8. kokonaan internetissä, ilmoittautuminen 

7.6. asti.  

 Yliopisto ehdottanut, että logopedian, psykologian, yhteiskuntatutkimuksen ja sosiaalityön 

sisäänottomääriä lisättäisiin tulevaisuudessa. 

 

9.  Viestintäasiat 

 Viestintävastaavilta tullut palautetta dekaanin viikkoviesteistä. Jatkamme toistaiseksi 

tulevaisuudessa niiden jakamista samaan tapaan kuin tähänkin asti, syksyllä viestien 

jakaminen varmasti muuttuu koronatilanteen parantuessa. 

 YTY:n nettisivut ovat viimeistelyä vaille valmiit, julkaisemme ne lähiaikoina. 

 

10.  Tulevat tapahtumat 

 Huminat tulossa alustavasti syksyllä, päivämäärä vielä suunnitteilla. 



 Suunnitellaan osallistuvamme TREY:n rastiratoihin syksyllä. 

 Esittäydymme myös jossakin fuksitapahtumassa. 

 Harkitaan mahdollista matalan kynnyksen hengailutapahtumaa SOC:in fukseille syksyn 

alussa. 

 SOC:in mahdollisista yhteisistä yrityspäivistä tulossa vielä lisää tietoa. 

 

11.  Muuta esille tulevaa 

 YTY toivottaa kaikille mukavaa kesää! Nauttikaa ja pysykää terveinä! 

 

12. Kokouksen päättäminen  

 Päätetään kokous klo 17:31 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Heidi Kusnetsov   Mikael Marjamäki 

 Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Merja Sovala   Venla Vepsäläinen 

 Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


