
Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry 
Hallituksen järjestäytymiskokous 
 
Aika: Tiistai 15.12.2020 klo 15.00 
Paikka: Microsoft Teams -palvelun välityksellä 
 
Läsnä hallituksesta: Mikael Marjamäki, Suvi Varissaari, Heidi Kusnetsov, Merja Sovala, Miro 
Suomela, Sonja Veistinen, Mikko Majaneva, Venla Vepsäläinen, Mikael Wallin ja Vili Riuttanen 
15:05 
 
Läsnä hallituksen ulkopuolelta: Lotta Järvelä 
 
Poissa hallituksesta: Reetta Mäntylä (ilm.), Emma Linnakallio (ilm.) 
 
 

1. Kokouksen avaaminen 

• Avataan kokous ajassa 15:02. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

• Valitaan kokouksen puheenjohtaja: valitaan Mikael Marjamäki. 

• Valitaan kokouksen sihteeri: valitaan Heidi Kusnetsov. 

• Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa: valitaan Miro Suomela ja Sonja Veistinen. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi: kokouskutsu on lähetetty ajoissa ja 

päätösvaltaisuuden kannalta hallituksen jäseniä on tarpeeksi läsnä. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

• Tehdään muutos esityslistaan: lisätään kohta 6. Väistyvän hallituksen 

virkistäytymisbudjetti. Hyväksytään muutokset. 

 

5. Ilmoitusasiat 15:11 Lotta 

• YTY:n palautelomake SOC:in ainejärjestöaktiiveille on auki 18.12 asti. Toivomme 

palautetta toiminnastamme ja ainejärjestötoimijoiden hyvinvoinnista menneen vuoden 

aikana. Palautetta käytetään toimintamme parantamiseksi ja ainejärjestötoimijoiden 

tukemisen kehittämisessä. 

 

6. Väistyvän hallituksen virkistäytymisbudjetti 

• Budjetoidaan väistyvän hallituksen ja toimihenkilöiden käytettäväksi 15e 

virkistäytymistoimintaan. Rahat voi laskuttaa välittämällä kuitit väistyvälle 

rahastonhoitajalle vuoden 2020 aikana. 

 

7. Toimihenkilöiden valinta vuodelle 2021 



• Lotta Järvelä asettuu ehdolle YTY:n toimihenkilöksi vuodelle 2021. Valitaan Lotta Järvelä 

toimihenkilöksi.  

a) Sihteeri – valitaan Lotta Järvelä. 

b) Rahastonhoitaja – valitaan Suvi Varissaari. 

c) Koulutuspoliittinen vastaava – Heidi Kusnetsov. 

d) Tapahtumavastaava – Kukaan ei asetu ehdolle. Jätetään toimi väliaikaisesti 

avoimeksi, haetaan tapahtumavastaavaa erikseen toimihenkilönä ensi vuoden 

puolella. Tapahtumavastaavan pesti siis vapaana! 

e) Viestintävastaava – valitaan Miro Suomela. 

f) Tuutorivastaava – valitaan Sonja Veistinen ja Mikko Majaneva. 

g) Kansainvälisten asioiden vastaava – Valitaan Merja Sovala. 

h) Sosiaalipoliittinen vastaava – Kukaan ei asetu ehdolle, joten jätetään avoimeksi. 

Haetaan myös tähän pestiin toimihenkilöä ensi vuodelle. Sosiaalipoliittiisen 

vastaavan pesti siis avoinna! 

i) Järjestövastaava – valitaan Miro Suomela. 

j) Muut toimihenkilöt – valitaan Miriam Kaiser kansainvälisyyden toimintahenkilöksi. 

 

7.  Toimihenkilöiden tehtäväkuvat 2021 

• Lotta Järvelä toimii sihteerinä kokouksissa. Sihteeri mm. valmistelee pöytäkirjat ja jakaa 

ne jäsenistölle. 

• Miriam Kaiser toimii kv-kentällä ja tuo toimintaan mukaan kv-opiskelijoiden näkökulmaa. 

Pyrimme myös kehittämään YTY:n monikielisyyttä, jotta voimme paremmin huomioida 

opiskelijat, jotka eivät puhu suomea. Koska YTY on virallisesti suomenkielinen järjestö, 

virallisissa kokouksissa ja dokumenteissa on käytettävä suomea, mutta tämän lisäksi tulisi 

puhua myös englantia ja kääntää viralliset dokumentit englanniksi. Kehitämme tätä ensi 

vuodelle. 

 

8. Päätetään hallituksen työskentelystä vuonna 2021 

• Tehdään keväällä YTY:n arvotyö jäsenkyselyllä. 

• Viimeistellään ja hyväksytetään viiden vuoden strategia. 

• Keväällä pyritään tuomaan YTY lähemmäs ainejärjestöaktiiveja järjestämällä muun 

muassa YTY:n järjestöstartti ja mainostamalla YTY:n kanavia ja Telegram-ryhmiä. Pyritään 

vahvistamaan YTY:n asemaa jäsenjärjestöjen toiminnan tukemisessa.  

• Suunnitellaan ja kehitetään tapahtumia, muun muassa Huminat, hyvinvointitapahtuma, 

ainejärjestöaktiivien tapahtumat yms. 

 

9.  Tilin avaamis- ja käyttöoikeudet 

• Kokous myöntää Yhteiskunta- ja Terveystieteiden ylioppilaat ry:n tilin laajat 

tilinkäyttöoikeudet uudelle rahastonhoitajalle Suvi Varissaarelle (XXXXXX-XXXX) 1.2.2021 

alken. Tilinkäyttöoikeudet poistetaan 1.2.2021 väistyvältä rahastonhoitajalta Venla 

Vepsäläiseltä (XXXXXX-XXXX). 

 

10.  Kevään suunnitelmat 



• Pyritään perehdyttämään uudet toimijat tammikuun puoleenväliin mennessä ennen 

ensimmäistä hallituksen kokousta. 

• Huolehditaan uusien aktiivien ryhmäytymisestä kevään alussa. 

• Pidetään kevään alussa järjestöstartti vuoden 2021 ainejärjestötoimijoille SOC:in 

tiedekunnassa. 

• Tehdään arvotyö jäsenkyselyllä kevään alkupuolella. 

• Suoritetaan lisähaut avoimeksi jääneisiin pesteihin ja pyritään saamaan muun muassa 

tapahtumavastaava, sosiaalipoliittinen vastaava sekä lisätoimijoita tapahtuma- ja 

koposektorille. 

• Järjestetään jonkinlainen hyvinvointitapahtuma kevään aikana. 

 

11. Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

• Puheenjohtaja tekee Doodle-äänestyksen kokouksen ajankohdasta. Kokous mahdollisesti 

tammikuussa viikolla 2 tai 3. 

 

12. Muuta esille tulevaa 

• Merja Sovala tuo esille, että Tampereen aineenopettajaksi opiskelevien ainejärjestö 

TamAus ry hakee lisää toimijoita ja pyysivät välittämään tiedon eteenpäin. TamAuksen 

toimintaan on siis mahdollista vielä päästä mukaan! 

• YTY ry toivottaa kaikille oikein hyvää joulunaikaa ja uutta vuotta! Kiitos kuluneesta 

vuodesta! 

 

13. Kokouksen päättäminen  

• Päätetään kokous ajassa 16.21. 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Mikael Marjamäki   Heidi Kusnetsov 

 Kokouksen puheenjohtaja  Kokouksen sihteeri 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

  

 Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


