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Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry / YTY 

Hallituksen kokous 1/2019 

 

Aika: Keskiviikkona 22.5.2019 

Paikka: Ravintola Telakka, Tampere 

 

Hallituksesta läsnä: Minttu Malkamäki, Hannele Pajunen, Miska Puputti, Helena Rantakokko, Vili 

Riuttanen, Iina Varis, Mikael Wallin 

Hallituksesta poissa: Reetta Mäntylä, Emma Linnakallio 

Hallituksen ulkopuolelta läsnä: Merja Sovala 

 

1. Kokouksen avaaminen 

● Avataan kokous klo 18:08. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

● Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. 

3. Pöytäkirjantarkastajat 

● Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Vili Riuttanen ja Minttu Malkamäki. 

4. Esityslistan hyväksyminen 

● Lisätään talousasioiden jälkeen uudeksi kohdaksi seitsemän uudet jäsenet, lisätään 

kohdaksi kahdeksan järjestöasiat ja lisätään kohdaksi yhdeksän koulutuspoliittiset asiat 

sekä siirretään täten kaikkia kohtia tuutorointiasioista alkaen kolmella kohdalla 

eteenpäin. 

5. Ilmoitusasiat 

● YTY on saanut virallisesti paikan TREY:n jäsenjärjestönä 

● Järjestökummina toimii TREY:n järjestövastaava Adam Zeidan. Adam kutsuttiin YTY:n 

kokoukseen, mutta ei kerennyt paikalle. Kutsumme Adamin YTY:n kokoukseen uudelleen 

tulevana syksynä.   

● TREY:n projektitukihaku on jo auennut ja järjestötukihaun pitäisi aueta 

lähitulevaisuudessa. Tulemme hakemaan molempia tukia. 

● YTY:lle on haettu omaa viikoittaista palloiluvuoroa Atalpalta, jota kaikki YTY:n 

jäsenjärjestöt voivat käyttää. 

 

6. Talousasiat 

● YTY:lle on avattu pankkitili tällä viikolla (viikko 21), mutta verkkopankkitunnukset ja -

oikeudet tarvitaan erikseen. 
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● Myönnämme Helena Rantakokolle (xxxxxx-xxxx) ja Reetta Mäntylälle (xxxxxx-xxxx) 

oikeuden avata verkkopalvelun sekä oikeuden käyttää yhdistystyksen tiliä 

verkkopalveluiden kautta. 

● Myönnämme nimenkirjoitusoikeudet rahastonhoitaja Reetta Mäntylälle. 

● Verkkopankin avaamista varten tarvitaan kaikkien YTY:n hallituksen jäsenten 

syntypäivätiedot. 

● YTY:llä ei ole vielä Y-tunnusta. Ehdotuksena, että YTY hankkii Y-tunnuksen 

vuodenvaihteessa yhtäaikaisesti tilinkäyttöoikeuksien siirtyessä seuraavalle hallitukselle, 

mikäli välttämätöntä tarvetta ei ennenaikaisesti synny. 

● SOC:n tiedekuntatuki on jaettu SOC:n ainejärjestöille. YTY:n puheenjohtaja Helena 

Rantakokko selvittää yhdessä SOC:n dekaani Juho Saaren kanssa mahdollista 

tiedekuntatukea myös YTY:lle. 

● YTY:n haalarimerkit on saapuneet ja niitä on yhteensä 500 kappaletta. YTY ostaa 

haalarimerkit haalarimerkkien tilaajalta Mikael Wallinilta hintaan 300€ + postikulut. 

Haalarimerkit myydään jäsenjärjestöille hintaan 2€/kappale, ja jäsenjärjestöt voivat niitä 

noutaa heti maksun suoritettuaan. Jäsenjärjestöt voivat itse päättää haalarimerkkien 

jälleenmyyntihinnan. 

● Budjetoidaan nettisivuja varten kesälle 90€. 

 

7. Uudet jäsenet 

● Aatos haluaisi liittyä jäseneksi. Uuden jäsenjärjestön hyväksyminen vaatii yhdistyksen 

kokouksen hyväksyttämistä. Järjestämme yhdistyksen kokouksen kesällä. 

8. Järjestöasiat 

● YTY:n workshoppäivä tulossa syksyllä jäsenjärjestöjen järjestöaktiiveille. Tarkoituksena 

kartoittaa alustavasti mitä järjestöt toivoisivat tapahtuman sisällöltä. 

● YTY:n tietokantaa varten jäsenjärjestöiltä tullut pyyntö valmiista pohjasta, joka antaisi 

suuntaa tietokannan kehittämiselle ja helpottaisi dokumenttien lisäämisen. 

● Suunnitteilla YTY:n kerhoinfo -tapahtuma, jossa annamme erilaisille kerhoille 

mahdollisuuden esittäytyä jäsenistölle. Tapahtuman alustavaksi ajankohdaksi on 

suunniteltu elokuuta, joten tapahtumaa suositellaan esimerkiksi fukseille sekä 

tuutoreille 

● SOC:n dekaanin Juho Saaren tapahtumat jatkuvat syksyllä, samoin kuin SOC:n 

ainejärjestöjen puheenjohtajien tapaamiset. 

● Ideana ehdottaa, että ainejärjestöt voisivat käyttää joko YTY:n logoa tai YTY:n 

julkistamistilaisuudessa käytettyä SOC:n ainejärjestöjen yhdistävää logokokonaisuutta 

haalarien selässä. 

● YTY:n strategioiden ja viisivuotissuunnitelman kehittäminen jatkuu kesän ja alkusyksyn 

aikana. 

● YTY:n arvojen luominen yhdessä jäsenjärjestöjen jäsenten kanssa esimerkiksi 

sosiaaliseen mediaan jaettavan kyselylomakkeen avulla. 

● YTY:n yhdenvertaisuussuunnitelma kehittämisessä voitaisiin ottaa mallia esimerkiksi 

jäsenjärjestöjen jo valmiista yhdenvertaisuussuunnitelmista. 

● YTY:n jäsenjärjestöjen ja jäsenistön yhteishengen kehittämistä. 

● TREY:n seuraavat edustajistovaalit tulossa vuonna 2020. 
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9. Koulutuspoliittiset asiat 

● Säännölliset YTY:n kopotapaamiset alkavat YTY:n koulutuspoliittisen vastaavan, 

hallopedien, ja ainejärjestöjen koulutuspoliittisten vastaavien kanssa.  

● Torstaina 23.5. järjestetään SOC:n koulutuspoliittisten toimijoiden tapaaminen, jossa 

tarkoituksena esimerkiksi kehittää yhteistä viestintää. 

● Hyödynnetään viestinnässä ja dokumenttien jaossa jo valmista YTY Facebook ryhmää, 

josta löytyy paljon koulutuspoliittisesta toiminnasta kiinnostuneita olevia opiskelijoita. 

 

10. Tuutorointiasiat 

● Syksyn päätteeksi voisimme kerätä koko SOC:n uusilta fukseilta sekä tuutoreilta 

palautetta niin yliopisto-opintojen alkamisesta, sujumisesta, aikatauluista ja muusta. 

● SOC:n tuutorvastaavien WhatsApp-ryhmä on perustettu. 

● YTY osallistuu fuksisuunnistukseen tänä vuonna. 

 

11. Kv-asiat 

● 15.5. ollut tapaaminen Merja Sovalan ja Max Liikkan välillä.  

● Tiedottamista KV-asioista mietitään esimerkiksi viikko- tai kuukausikirjeen avulla.  

● WhatsApp-ryhmä ja sähköpostilista suunnitteilla, päivitetään aina kun KV-vastaavat 

vaihtuvat. 

● Yhteyksien luominen ja ylläpitäminen ainejärjestöjen lisäksi kansainvälisiin järjestöihin, 

yrityksiin ja yhdistyksiin, jotta saisi rakennettua ylirajallista toimintaa esimerkiksi 

yritysvierailujen kautta. 

i. Yritysten kasvot tulevat tutuiksi meille, ja me tulemme tutuksi yrityksille, joka voi 

mahdollistaa pidempiaikaisen yhteistyön yrityksien kanssa, sponsorien saamisen 

ja opiskelijoille kosketuksen työelämään. 

ii. Yritysvierailuiden ei tarvitse olla suoraan sidonnaista juuri omaan opiskelualaan, 

vaan ne voivat olla laajemmalta skaalalta. 

● KV-vastaavien tapaamiset aloitteilla. Tapaamisissa tarkoitus mahdollistaa ylirajallisen 

yhteistyön, jossa KV-vastaavat voivat jakaa kokemuksiansa esimerkiksi tapahtumien 

järjestämisestä, onnistuneista käytännöistä ja toiminnasta vaihto-oppilaiden kanssa. 

 

(Iina Varis poistui kello 19:21) 

(Iina Varis palasi kello 19:25) 

 

12. Viestintäasiat 

● Viestinnän ja kommunikaation osalta koemme uutena toimijana paremmaksi 

vaihtoehdoksi mieluummin jalkautua jo valmiiksi muotoutuneisiin verkostoihin, kanaviin 

ja ryhmiin, kuin uusien perustamisen. Facebookissa toimiva YTY – Yhteiskunta- ja 

terveystieteiden ylioppilaat -ryhmä on hyvä esimerkki kanavasta, johon on jo vuosien 

saatossa kertynyt juurikin koulutuspoliittisesta toiminnasta kiinnostuneita opiskelijoita, 

joten uuden vastaavan ryhmän perustaminen olisi turhaa, kun pohjatyö on täten jo 

rakennettu. 

● Sosiaalisen median estetiikan miettiminen esimerkiksi Instagram-päivitysten 

mielekkyyden kautta. 

 

(Iina Varis poistui kello 19:31) 

13. Tulevat tapahtumat 
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● Kerhoinfo järjestetään mahdollisuuksien mukaan jo elokuun aikana, tai vaihtoehtoisesty 

syyskuun alussa. 

● Workshoppäivä pyritään järjestämään syyskuun aikana. 

● YTY:n ensimmäisiä sitsejä kaavaillaan vuoden 2020 tammikuulle. 

● Mietitään mikäli YTY voisi olla tulevaisuudessa mukana järjestämässä tulevia Huminoita. 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

● – 

15. Seuraava kokous 

● Yhdistyksen kokous kesäkuussa. 

● Seuraava hallituksen kokous todennäköisesti elokuussa. 

16. Kokouksen päättäminen 

● Päätetään kokous klo 19:36. 

 

 

 

_________________________________         _________________________________ 

Vili Riuttanen             Minttu Malkamäki 

Pöytäkirjan tarkastaja            Pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

 

_________________________________         _________________________________ 

Helena Rantakokko                                                                          Miska Puputti 

Kokouksen puheenjohtaja           Kokouksen sihteeri 

 

 

 

 

 

 

 

 


