
Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry 
Yhdistyksen sääntömääräinen kokous 
 
Aika: Keskiviikko 28.4.2021 klo 17.00 
Paikka: Microsoft Teams -palvelun välityksellä & Rieväkatu 4 
 
Paikalla: Miro Suomela (puheenjohtaja), Sonja Veistinen (sihteeri), Anni Karjalainen, Elina 
Mononen, Heidi Kusnetsov, Isabel Lehtikallio, Jenna Hänninen, Matias Moisio, Merja Sovala, 
Mikael Marjamäki, Mikko Majaneva, Saara Törmä, Sanna Saariaho, Sanni Toivonen, Venla 
Vepsäläinen 
 
1. Kokouksen avaaminen 

• Avataan kokous klo 17.06. 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

• Puheenjohtajaksi ehdotetaan ja valitaan Miro Suomela. 

• Sihteeriksi ehdotetaan ja valitaan Sonja Veistinen. 

• Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Isabel Lehtikallio ja Mikko Majaneva. 

 

Elina Mononen liittyi kokoukseen klo 17.09. 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Kutsu on lähetetty ajoissa tarvittavien materiaalien kera. Kokous on laillinen ja 
päätösvaltainen. 

• Ainejärjestöjen edustajat: 
o Aatos – Matias Moisio 
o Cortex – Anni Karjalainen 
o Interaktio – Elina Mononen 
o Patina – Mikko Majaneva 
o Salus – Sanni Toivonen 
o SOS – Sanna Saariaho 
o Teema – Jenna Hänninen 
o TIPSY:n edustaja ei ollut läsnä kokouksessa. 
o Ääni – Saara Törmä 

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

• Hyväksytään työjärjestys sellaisenaan. 
 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien 

lausunto 

• Edellisen vuoden puheenjohtaja Heidi Kusnetsov esitteli vuosikertomuksen, joka on 

lähetetty kokousmateriaalien mukana.  

o Vuosikertomuksessa on kerrottu yhdistyksen tarkoituksesta. Vuosi 2020 oli 

yhdistyksen toinen vuoksi, minkä takia pääpaino oli yhdistyksen toiminnan ja 

aloitettujen käytänteiden vakiinnuttamisessa ja yhdistyksen tarkoituksen 



edistämisessä tiedekunnan kattojärjestönä. Toimintasuunnitelman tavoitteita 

olivat muun muassa yhteisöllisyyden luominen tiedekunnan opiskelijoiden ja 

henkilökunnan keskuudessa, eri ainejärjestöjen toimintasektorien ja erityisesti 

koulutuspoliittisen toiminnan organisointi, ainejärjestötoiminnan tukeminen sekä 

YTY:n arvotyön ja viisivuotisstrategian tekeminen. Näistä arvotyö ja 

viisivuotisstrategia siirtyivät lopulta seuraavalle toimikaudelle. 

o Vuoden 2020 aikana tehtiin paljon toiminnan organisointia. Koronatilanne vaikutti 

paljon myös YTY:n toimintaan, esimerkiksi Huminat ja kv-tapahtuma jouduttiin 

perumaan, kokoukset järjestettiin etänä, dekaanitapaamisia oli tiiviimmin ja 

poikkeustilan vuoksi kiinnitettiin enemmän huomiota toimijoiden jaksamiseen. 

Kokonaisuudessaan YTY ry kykeni vuonna 2020 ylläpitämään ja kehittämään 

toimintaansa. Uusia asioita olivat esimerkiksi vastuunottaminen hallopedien 

valintaprosessista ja asiakirjojen kääntäminen englanniksi. 

o Vuoden 2020 puheenjohtaja kiitti kaikkia toiminnassa mukana olleita. 

• Edellisen vuoden rahastonhoitaja Venla Vepsäläinen esitteli vuoden 2020 tilinpäätöstä, 

joka on lähetetty kokousmateriaalien yhteydessä. 

o Toimintaa ei ollut paljon, minkä vuoksi tuottoa tai kuluja ei ollut paljoa. Suurin osa 

tuloista oli yleisavustusta. Ylijäämää jäi yhteensä 1039,13 €. 

o Taseessa näkyy ensimmäisen ja toisen kauden ylijäämä (yht. 1625,02 €), joka luo 

hyvää perustaa YTY:n rahoitukselle. 

o Tilinpäätös on tehty asianmukaisesti, ja sitä säilytetään asianmukaisesti. 

• Toiminnantarkastajien lausunnot käytiin läpi. Toiminnantarkastajat puolsivat 

vastuuvapautta.  

o Toiminnantarkastajat Minttu Malkamäki ja Lauri Ikola molemmat kertovat omissa 

toiminnantarkastuskertomuksissaan, ettei heillä ole huomautettavaa yhdistyksen 

toiminnasta. He kertovat, etteivät ole havainneet, että yhdistykselle olisi aiheutunut 

vahinkoa tai että yhdistyksen sääntöjä olisi rikottu. 

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

• Ehdotetaan, että vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakerrotus ja YTY ry:n hallitukselle ja 

muille vastuuvelvolliselle myönnetään vastuuvapaus.  

• Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja toimintakertomus, ja myönnetään 

vastuuvapaus YTY ry:n 2020 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

 

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

• Ei muita esille tulevia asioita. 
 

8. Kokouksen päättäminen  

• Päätetään kokous klo 17.33. 

 

 

 



 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

Miro Suomela   Sonja Veistinen 

Kokouksen puheenjohtaja  Kokouksen sihteeri 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

  

Isabel Lehtikallio   Mikko Majaneva 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


