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Läsnä hallituksesta: Helena Rantakokko, Iina Varis, Emma Linnakallio, Miska Puputti, Vili Riuttala, Mikael 

Wallin 

Läsnä hallituksen ulkopuolelta: Tiina Koivula, Roosa Rahikka 

Poissa hallituksesta: Reetta Mäntylä (ilm.), Minttu Malkamäki (ilm.), Hannele Pajunen (ilm.) 

--- 

1. Kokouksen avaaminen 

• Avataan 18.07. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Ollaan laillisia ja päätösvaltaisia. Kutsu on lähetetty ajoissa ja paikalla on riittävä määrä hallituksen 

jäseniä. 

3. Pöytäkirjantarkastajat 

• Valitaan Miska Puputti ja Vili Riuttala. 

4. Esityslistan hyväksyminen 

• Hyväksytään esityslista siinä muodossa, jossa se on lähetetty kokouskutsussa. 

5. Ilmoitusasiat 

• - 

6. Talousasiat 

• Jäimme ilman TREY:n toimintatukea tänä vuonna, syynä luultavasti se, että olemme kuluvan 

kauden aikana perustettu ￼￼järjesty. Emme saaneet myöskään TREY:lta projektitukea, josta 

kyselemme lisää aikaisemmin heiltä saamamme ristiriitaisen informaation takia.  

• Keskustelua siitä, onko kaikilta YTY:n haalarimerkkejä tilanneilta ainejärjestöiltä tullut maksu ja 

ovatko nämä jo maksaneet merkeistä. Haalarimerkkien tilaaja Mikael ottaa selvää tilanteesta ja 

laskuttaa tilaamiensa haalarimerkkien summan YTY:ltä. 

• YTY:n nettisivut on maksettu sitten viime kokouksen. 

a. Budjettiesitys tiedekunnalle 

o Keskustellaan tiedekunnalta/dekaanilta haettavasta tuesta tarvittaviin menoihin ja 

projekteihin. Haetaan pienehköjä summia juokseviin kuluihin, järjestömme tunnettavuutta 

edistävään brändäykseen sekä patentti- ja ￼rekisteröintikuluihin. 

o Lisäksi suunnittelun alla erityinen projektirahoitus opiskelijoiden hyvinvointia ja 

mielenterveyttä edistävään kampanjaan ja toimintaan hieman suuremmalla budjetilla, 



esimerkiksi konkreettisten hyvinvointia edistävien esineiden hankintaan sekä hyvinvointia 

edistävään projektiin. Keskustellaan tämän suhtautumisesta TREY:n hyvinvointiviikkoon 

sekä Interaktion suunnitteilla olevaan mielenterveyskampanjaan. 

(Mikael Wallin saapui klo 18.16) 

7. Koulutuspoliittiset asiat 

• Dekaanin tulevat tapaamaan puheenjohtajat ja hallopedit tiistaina 17.9 eli tätä kokousta 

seuraavana päivänä. 

• Ainejärjestöjen puheenjohtajien tapaaminen oli tänään kokouspäivänä. Paikalla kolmen 

ainejärjestön edustus, keskustelua yleisesti ajankohtaisista teemoista. 

• Käydään keskustelua opiskelijoiden ajankohtaisesta epävarmuudesta ja ongelmista uuden 

yliopiston muutosten ja myllerryksen keskellä. Asia koskee jossain muodossa varmasti jokaista 

tiedekuntamme opiskelijaa ja on ehdottoman tärkeä ajankohtainen koulutuspoliittinen teema. 

Erityisesti yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa on noussut esille useita ongelmia, sillä 

samaan ajankohtaan työkalujen uudistuksen kanssa on ajoitettu hyvin suuri tutkinto-ohjelman 

rakenteen muutos. Tämä on luonut epätoivottavia pullonkauloja opiskelijoiden opintojen 

etenemiseen. Opiskelijoiden keskuudessa on havaittavissa motivaation puutetta, tuskaa ja 

turhautumista. Viestintäkanavat ovat sekavia, eikä tiedotus ole toiminut. Henkilökunnankin 

suunnalta on ollut tiedon puutetta luettavissa ja tilanne on ollut kaikille hyvin sekava. Tietoa ei ole 

ollut tarvittavasti saatavilla selkeässä ja intuitiivisessa muodossa. Asiaa tullaan nostamaan esiin 

muun muassa kokouksesta seuraavan päivän dekaanitapaamisessa. 

• Dekaani on pyytänyt YTY:ä kokousta edeltäneenä perjantaina koordinoimaan tiedon siitä, kuinka 

iso osa opinnot aloittaneista fukseista on jäänyt orientaation ulkopuolelle: esimerkiksi kuinka moni 

on osallistunut tuutorointiin ja yliopiston orientaatioviikoille. ￼kysely tehty ottamalla yhteyttä 

ainejärjestöjen tuutorointivastaaviin 

• Esiin nostetaan YTY:n toimijuus viestijänä koulutuspoliittisella sektorilla. Hallopedit odottavat 

keväisen kopovastaavan tapaamisen pohjalta viestinnän pääkanavan jalostumista, asiaa kehitetään 

vallitsevan tiedon mukaan ainejärjestöjen koulutuspoliittisten vastaavien tapaamisen jälkeen, toki 

mahdollisimman pian.  

8. Viestintäasiat 

• Nettisivut odottavat käsittelyä, tilaus tehty. 

• Sähköpostilistan pohdintaa: toteuttamiseen on useita vaihtoehtoja. Alustava ajatus on ollut, että 

liitetään kaikki tiedekunnan opiskelijat listalle. Haittana tässä mallissa turha spämmi ja 

opiskelijoiden potentiaalinen mielenkiinnon puute. Toisaalta läpinäkyvyys on ensisijaisen tärkeää 

järjestön toiminnan luottamukselle. Pelkille hallitusten jäsenille tiedottaminen jättänee YTY:n 

rivijäsenille turhan kaukaiseksi konseptiksi. Pohditaan tiedon jakamista ainejärjestöjen kautta, 

esimerkiksi tapahtumakutsut tapahtumavastaavien kautta. Kuitenkin toiminta tulee olemaan 

läheistä ainejärjestöjen kanssa. 

• Tehdään alustava päätös siitä, että sähköpostilistalle ei lisätä kaikkia SOC:in opiskelijoita vaan ensin 

ainejärjestöjen hallitusten sähköpostit. Myös yksittäiset ns. rivijäsenet voivat halutessaan liittyä 

suoraan listalle. Tullaan tekemään läheistä yhteistyötä ainejärjestöjen eri sektorien vastaavien 

kanssa teemoista tiedottamisessa. Tarkkaillaan, miten tilanne etenee ja muokataan käytäntöä ajan 

tarpeiden mukaan. 

• Käytössä olevien kielten kysymys nousee keskusteluun. Yksi jäsenjärjestö englanninkielinen, tullaan 

toimimaan kaksikielisinä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja tiedotuksessa. Kokouskutsut ja 

pöytäkirjat pidetään suomenkielisinä, ellei nouse erityistä tarvetta englannin kielelle näissä asioissa. 



9. Tulevat tapahtumat 

a. Syyskokous 

o Pidetään syyskokous jossain yliopiston ilmaisessa tilassa. Päivämäärä tullaan päättämään 

mahdollisimman pian. Ennen kokousta panostetaan pesteistä tiedottamiseen ja matalan 

kynnyksen tutustumismahdollisuuksiin. 

(Iina Varis poistuu klo 19.23) 

b. Sitsit 

o Hallituksen jäsenillä on suuri halu järjestää sitsit muun muassa näkyvyyden parantamisen 

vuoksi. Alustavasti nämä tulevat ajoittumaan tulevalle hallituskaudelle, ideointi on 

aloitettava pian. Asiasta keskusteltava jäsenjärjestöjen tapahtumavastaavien kanssa. 

Mahdollisuus hyödyntää tiedekuntahenkeä nostavia YTY-sitsejä 

perehdytysmahdollisuutena tuleville jäsenjärjestöjen tapahtumavastaaville, mikäli tälle 

nähtäisiin tarvetta. 

c. Muut 

o Tullaan järjestämään workshop ainejärjestöjen jäsenille lokakuun loppupuolella. 

Päivämäärä päätetään piakkoin ja asiasta tiedotetaan mahdollisimman pian. Tavoitteena 

toimijoiden toisiinsa tutustuminen ja tarpeiden kartoittaminen. 

o Huminoista tullut kyselyitä ainejärjestöiltä. YTY ei vielä ota täyttä vetovastuuta, mutta 

Mikael ja Vili voivat järjestää kokouksen alustavaa suunnittelua ja organisaation kehitystä. 

(Roosa Rahikka poistui klo 19.28) 

10.Muuta esille tulevaa 

• - 

11.Kokouksen päättäminen 

• Kokous päätetään klo 19.37. 

 

 

________________________________  ___________________________________ 

Helena Rantakokko  Emma Linnakallio   

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

________________________________  ____________________________________ 

Miska Puputti    Vili Riuttala  

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 


