
Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry

Hallituksen kokous

Tiistaina 5.11.2019 klo 17:00

Päätalo A07, Tampereen yliopisto

Läsnä hallituksesta: Helena Rantakokko, Minttu Malkamäki, Iina Varis, Emma Linnakallio, Mikael Wallin

Poissa hallituksesta: Reetta Mäntylä, Hannele Pajunen, Miska Puputti, Vili Riuttanen

Läsnä hallituksen ulkopuolelta: Merja Sovala, Venla Vepsäläinen, Mikael Marjamäki, Heidi Kusnetsov, Sara 
Korvuo

1. Kokouksen avaaminen 

 Kokous avataan klo 17.05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous on laillinen ja päätösvaltainen: kutsu lähetetty ajoissa ja paikalla riittävästi hallituksen 
jäseniä.

3. Pöytäkirjantarkastajat

 Valitaan Minttu Malkamäki ja Mikael Wallin.

4. Esityslistan hyväksyminen 

 Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

Heidi Kusnetsov saapui 17.09.

5. Ilmoitusasiat 

 Käydään iloinen esittäytymiskierros.
 Linnan -1 kerroksen tietokoneluokat ovat nykyään 24/7- tiloja opiskeluun.
 Workshop-päivä jäsenjärjestöjen kanssa sujui hyvin, tiivistelmä tulossa piakkoin.

6. Talousasiat 

 Tilin saldo 1.11. 948,15 euroa 
 Tulot:

o Starttituki SOS ry +30 €
o Tuki Tampereen korkeakoulusäätiö +500 € 
o Starttituki Aatos +30 €

 Menot: 
o Osuuspankin palvelumaksu -8,30 €

 Kuluneena kuukautena tuloja oli yhteensä 560 euroa. Menoja kertyi 8,30 euroa. Tilin saldo oli kuun 
viimeisenä päivänä 948,15 euroa. 

 Hyväksytään kaikki tilitapahtumat.



 Budjetoitavaa: 
o Kokouskulut 5,11€
o Lauri Ikolalle workshop-kulut 18,28€

 Keskustellaan tilipäätöksen tekemisen käytännöistä ja budjetista, joka pitää olla valmiina 
syyskokouksessa. Asiaan perehdytään piakkoin.

7. Nettipäätökset 

 21.10. päätettiin kannattaa Cortexin tekemää kannanottoa aiheena henkilöstöresurssien puute 
oppiaineessa.

 23.10. päätettiin hyväksyä TATTE:n yliopiston hallitukselle jättämä aloite johtosäännön 
muuttamiseksi.

 Hyväksytään molemmat kokouksessa vielä uudestaan.

8. Koulutuspoliittiset asiat 

 Opiskelijahelpparin tapaaminen ollut aiheena opiskelijoiden mielenterveyden ja jaksamisen 
parantaminen TOAS:n ja TREILI:n kanssa. Tulossa workshop ensi vuoden puolella teeman tiimoilta.

 Puhetta Kohry:n ja YTY:n välisten käytäntöjen selventämisestä ja parantamisesta. Harkitaan YTY:n 
edustajan vierailua Kohry:n kokoukseen.

 Mikael Wallin menossa SOC:in Läpivirtausseminaariin 26.11.

9. Viestintäasiat 

 TuniGroups tullut käyttöön YTY:n hallitukselle ja toimihenkilöille. Google Driven sisältö siirretään 
sinne. Uusi sitä kautta tullut sähköpostiosoite tg-ytyry@groups.tuni.fi.

 Päätetään siirtyä käyttämään tätä em. osoitetta YTY:n virallisena sähköpostiosoitteena.
 Verkkosivut toistaiseksi kesken.
 Pian on tulossa some-esittelyt, joissa hallituksen jäsenet ja toimarit esittelevät itsensä ja pestinsä.
 Järjestö-workshopissa nousi esiin toive viestintä-vertaisryhmistä, joissa saman pestin omaavat 

järjestötoimijat voisivat pysyä yhteydessä toisiinsa. Tämä helpottaisi tiedon kulkua ja 
yhteistyömahdollisuuksia. Tämä kirjataan toimintasuunnitelmaan ja viestintäsuunnitelmaan, sekä 
otetaan huomioon tulevalla hallituskaudella.

 Pohditaan Telegramin mahdollisuuksia tiedottamisessa ja viestimisessä tulevalle hallituskaudelle.

10.Tulevat tapahtumat 

 Syyskokous 25.11. klo 16. Mainostus alkaa pian.
 Kyselytunti järjestetään alustavasti 18.11. klo 16-18. Tällöin saa tulla kyselemään YTY:n toiminnasta 

ja muusta vastaavasta hallituksen jäseniltä ihan kuka vain.
 Sukupuuttopuhe-keskustelutapahtuman järjestämiseen tullut kutsu Aatoksen kautta Elokapinalta. 

Heillä halu järjestää keskustelutilaisuus Tampereen Yliopistolla. YTY päättää, ettei lähde tällä kertaa 
järjestämään tapahtumaa, mutta voi mainostaa tapahtumaa Aatoksen tukena, mikäli tämä päättää 
lähteä tapahtumaa järjestämään. Samalla tavoin jaamme kaikkien jäsenjärjestöjen avoimia 
tapahtumia näiden niin halutessa.

 Seuraavan kauden hallitustoimijoiden hengausilta harkinnassa tammikuulle. Kaavailtu paikaksi 
alustavaksi TOAS Ninansammon kerhohuonetta.

11.Muuta esille tulevaa 

 Keskustellaan toimijoiden tulevaisuudensuunnitelmista.

mailto:tg-ytyry@groups.tuni.fi


12.Seuraava kokous 

 Yksi hallituksen kokous syyskokouksen lisäksi vielä tulossa joulukuussa. Harkitaan astetta 
rennompaa tunnelmaa. Tästä tulossa Doodle.

13.Kokouksen päättäminen:

 Suljetaan kokous ajassa 18.32.

________________________________                                   _________________________________

Helena Rantakokko                                                                       Emma Linnakallio

Puheenjohtaja                                                                                Sihteeri

________________________________ _________________________________

Minttu Malkamäki                                                                         Mikael Wallin

Pöytäkirjan tarkastaja                                                                    Pöytäkirjan tarkastaja


