
Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry / YTY 

Hallituksen kokous 

Aika: Maanantai 2.12.2019 kello 17.00 

Paikka: Ravintola Telakka, Tampere 

 

Hallituksesta läsnä: Minttu Malkamäki, Reetta Mäntylä, Hannele Pajunen, Miska Puputti, Helena 

Rantakokko, Vili Riuttanen, Iina Varis, Mikael Wallin 

Hallituksesta poissa: Emma Linnakallio  

Hallituksen ulkopuolelta läsnä: Merja Sovala 

1. Avataan kokous 

 

• Avataan kokous klo 17:05. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

• Avataan kokous klo 17:05. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajat 

 

• Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Mikael Wallin & Merja Sovala. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

 

• Hyväksytään esityslista sellaisenaan 

 

5. Ilmoitusasiat 

 

• YTY ry:lle on valittu uusi hallitus yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 

maanantaina 25.11.2019. 

 

6. Talousasiat 

 

• Tilin saldo 30.11. oli 630,25€ 

• Marraskuussa menoja oli yhteensä 317,90€ 

o Osuuspankin palvelumaksu 9,45€ 

o Haalarimerkit 308,45€ 

 

7. Tilinkäyttöoikeudet 

 

• Kokous myöntää YTY ry:n tilin laajat tilinkäyttöoikeudet uudelle puheenjohtajalle Heidi 

Kusnetsoville (xxxxxx-xxxx). 

• YTY:n vuoden 2020 rahastonhoitaja varmistuu uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa. 

Uudelle rahastonhoitajalle myönnetään tilinkäyttöoikeudet tulevan hallituksen toimesta. 



 

8. Koulutuspoliittiset asiat 

 

• SOC:n dekaanin tapaaminen oli keskiviikkona 13.11. 

o Päätettiin torstaina 12.12. pidettävän SOC:n yhteisen leffaillan elokuvasta, 

voittajaksi nousi Aladdin 

o Mietittiin miten tiedekunta voisi tukea opiskelijoiden osallistumista 

työelämätapahtumiin  

▪ Yhteislähdöt 

▪ Kulukorvaukset 

• Keskusteltiin tiistaina 26.11. järjestetyn läpivirtausseminaarin sisällöstä. 

Läpivirtausseminaarin teemana oli opiskelijoiden valmistuminen tavoiteajassa. 

o Opiskelijahelppari -toiminnan kehittäminen yhdessä tiedekunnan, Treilin ja 

ulkopuolisten rahoittajien kanssa 

o Opintoakuta -konsepti, jossa kampuksella yhdessä toimipisteessä olisi 

opintoneuvonta- ja hyvinvointialojen ammattilaisia 

o Ylipäätänsä tavoite edistää opiskelijoiden mielenterveyttä 

• Ehdotus monialaisesta opintonäyte -seminaarista, jossa voisi esitellä omia kandeja/graduja, 

päästä oppimaan esittämistä sekä saada opponointia poikkitieteellisesti. 

 

9. KV-asiat 

 

• KV-puolella pidettiin vuoden päättäjäiset, johon osallistui kaikkiaan kolme osallistujaa 

• Ainejärjestöjen KV-vastaavilta kysytty palautetta mm. yhteistyöstä YTY:n kanssa ja 

viestinnästä 

o Osapuolet kokeneet yhteistyön positiivisena, ja sitä on ollut sopivissa määrin 

o Toive yhteisen suunnittelun aloittamisesta ajoissa 

o Toiveena myös selkeämmästä tiedottamisesta vaihto-oppilaita koskien, esim. kuinka 

paljon heitä tulee ja koska he tulevat 

o ESN-yhteistyö kehitteillä 

o Palautteen kerääminen jatkossa koettiin tärkeänä 

o KV-vastaavien koulutustilaisuus mietinnässä tammikuulle 

 

10. Viestintäasiat 

 

• Vanhojen hallituslaisten tulee perehdyttää uudet hallituslaiset tehtäviin, sekä sisällyttää 

perehdyttämismateriaalit YTY:n uuteen TuniGroups -pilvipalveluun. 

• YTY:n sähköpostilista on käytössä, mutta viestien sisällöt puuttuvat paikoin. Sähköpostilistan 

korjaustyö on selvityksen alla. 

• YTY:n nettisivut on työn alla. 

 

11. Tulevat tapahtumat 

 

• YTY:n uuden hallituksen järjestäytyminen alkaa viikolla 50. 

• SOC:n puheenjohtajien tapaaminen tulossa tammikuussa. 

 



12. Muut esille tulevat asiat 

 

• YTY:n ensimmäisen vuoden toimintakertomus tulee luoda yhdistyksen sääntömääräiseen 

kevätkokoukseen mennessä. 

• Hallituksesta toimimisesta voi saada opintopisteitä kurssikoodilla TAUM01. 

• YTY:n hallitus kiittää kuluneesta vuodesta! 

 

13. Kokouksen päättäminen 

 

• Päätetään kokous klo 17:43 

 

 

 

 

_________________________________         _________________________________ 

Mikael Wallin             Merja Sovala 

Pöytäkirjan tarkastaja            Pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

 

_________________________________         _________________________________ 

Helena Rantakokko                                                                          Miska Puputti 

Kokouksen puheenjohtaja           Kokouksen sihteeri 

 


