
Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2021 
 
Aika: Maanantai 18.1.2021 klo 16.00 
Paikka: Microsoft Teams -palvelun välityksellä 
 
Läsnä hallituksesta: Mikael Marjamäki, Suvi Varissaari, Heidi Kusnetsov, Merja Sovala, 
Mikko Majaneva, Miro Suomela, Sonja Veistinen 
 
Läsnä hallituksen ulkopuolelta: Lotta Järvelä, Miriam Kaiser, Jenna Hänninen 
 
Poissa hallituksesta: - 
 

1. Kokouksen avaaminen 

• Avataan kokous klo 16.01 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajat 

• Valitaan Merja Sovala ja Suvi Varissaari. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

• Esityslista, joka on ollut esillä kokouskutsun yhteydessä, hyväksytään sellaisenaan. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Jenna Hänninen liittyi keskusteluun klo 16.05 

• Hallituksen ja toimihenkilöiden perehdytykset tehty ja uudet toimijat ovat aloittaneet 

toimintansa. 

• YTY:lle on tullut tarjous hallituksen valokuvaamiseen liittyen. Tarkastellaan valokuvausta 

uudelleen YTY:n lisähaun päätyttyä. 

Sonja Veistinen liittyi keskusteluun klo 16.16 

• Lisähaku YTY:n toimihenkilöiksi on käynnissä. Haussa tapahtumavastaava, 

sosiaalipoliittinen vastaava, koulutuspoliittinen toimihenkilö, kääntäjä ja muita 

toimihenkilöitä. Haku on käynnissä tammikuun loppuun saakka. 

Jenna Hänninen poistui keskustelusta klo 16.26 

 

6. Talousasiat 

• Tilin saldo 17.01.2021:  1 589,46 €  
• Tilitapahtumat  

o menot: 155,46 €  
▪ Osuuspankki, marraskuun palvelumaksu 8,80 €  
▪ Osuuspankki, joulukuun palvelumaksu 10,56 €  
▪ Hallituksen virkistäytyminen yht. 136,10 €  

o tulot: - €  



• Budjetoinnit  
o Tuloista: tiedekunta-avustusta haetaan, jos saamme 

järjestettyä sopotapahtuman hallituskaudella. Lisäksi vuoden 2020 budjetista 
siirtyy kansainvälisten asioiden budjetti sellaisenaan uudelle hallituskaudelle 
(määrä 650e)  

o Varmoja juoksevia kuluja kaudelle 2021 ovat nettisivujen vuosimaksu (90,85e) 
sekä toimisto- ja tilinhoitokulut (noin 120e)  

• Siirretään käteiskassa vanhalta hallitukselta nykyisen hallituksen jäsenille.   
• Muut talousasiat  

o Rahastonhoitajan perehdytys on tehty.  
o Vuoden 2020 tilinpäätös on valmis. Tilinpäätöksen asiakirjat 

löytyvät tunigroupsista ja kirjanpito luovutetaan nykyiselle rahastonhoitajalle. 
o Budjetoitava budjettiin: yhdistyksen nimenkirjoittajien ja halllituksen muutos 

yhdistysrekisteriin, 20e.   
o Lisäksi uusi talousvastaava Suvi Varissaari hankkii itselleen tilinkäyttöoikeudet 

OP-pankista viikon 3 aikana (18.1 – 24.1.)  
 

7. Järjestöasiat 

• YTY:n palautekysely 2020: 

o Vastauksia palautekyselyyn tuli kokonaisuudessaan 16 kappaletta. 

o Koronapandemia vaikuttanut ainejärjestötoimijoiden jaksamiseen ja vuosi koettiin 

tavallista rankempana. Syynä tähän mm. koronan aiheuttama lisätyö, vaativa 

päätöksenteko, epävarmuus ja etäopiskelun uuvuttavuus. 

o Palautteessa toivotaan lisää tiedotusta ja kommunikointia tiedekunnalta ja 

TREY:ltä ainejärjestöille. 

o Erityisesti etätapahtumien järjestämiseen toivotaan koulutusta ja tukea TREY:ltä. 

o YTY:ltä toivotaan enemmän tukea jaksamiseen sekä enemmän toimintaa 

jäsenistölle. YTY suunnittelee tulevalle vuodelle enemmän tapahtumia, mm. 

järjestöstartti, hyvinvointitapahtuma ja Huminat.  

o Ainejärjestötoimijat toivovat enemmän tukea tiedekunnalta erityisesti viestinnän, 

opintoasioiden ja opiskelijoille järjestettävän toiminnan osalta. 

o Palautetta myös YTY:n, ainejärjestöjen ja tiedekunnan yhteisenä projektina 

tehdyistä yhdenvertaisuuskyselyistä. Palautteessa toivotaan, että tulevaisuudessa 

tällaisesta projektista olisivat vastuussa tiedekunta ja yliopisto. YTY pohtii, miten 

yhdenvertaisuuskyselyn kanssa menetellään jatkossa. Opiskelijoiden kokemuksien 

kartoittaminen on olennainen osa yhdenvertaisuustyön kehittämistä, ja kyselyiden 

tekeminen on tärkeää työtä sekä ainejärjestöjen mutta myös tiedekunnan ja 

yliopiston suunnalta. 

o Palautteessa positiivisia huomioita erityisesti viestinnän ja toimijoiden tukemisen 

osalta. YTY jatkaa näiden tekijöiden kehittämistä. 

o Palautteessa myös toivotaan YTY:n toiminnan vahvempaa näkymistä sekä 

ainejärjestötoimijoille että koko jäsenistölle. Jatkamme YTY:n aseman 

vahvistamista ja kehittämistä. 

o Kiitämme kaikkia erittäin hyvästä palautteesta! Lähdemme kehittämään toimintaa 

palautteen pohjalta. 



• Tämän vuoden agendana YTY:n toiminnassa on arvotyön ja viisivuotisstrategian 

tekeminen. Keväällä työstetään arvotyötä, ja syksyllä lähdetään suunnittelemaan 

viisivuotisstrategiaa. 

• YTY:n oma järjestöstartti päätetään pitää 24.2. klo 17.00. 

 

8.  Koulutuspoliittiset asiat 

• YTY:n puheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava tapaavat dekaanin ja opintopäällikön 

ja keskustelevat tulevan vuoden suunnitelmista. 

• Kopovastaava on ollut yhteydessä koulutuksenohjausryhmään ja selvitellyt, millainen 

tilanne opiskelijaedustajien suhteen on. Asiaa selvitellään opintopäällikön kanssa. 

• Vuoden 2021 koulutuspoliittiisiin toimijoihin ollaan oltu yhteydessä ja ensimmäinen 

tapaaminen pidetään 26.1. 

 

9.  Viestintäasiat 

• YTY:n nettisivuille on päivitetty vuoden 2021 hallitus ja toimihenkilöt. 

• Nettisivuilla on nyt myös mahdollisuus jättää hallitukselle palautetta. Palautelomake 

löytyy Ota yhteyttä -osiosta. 

• Muistutellaan eri ainejärjestöiden toimijoiden yhteisistä Telegram-ryhmistä. Rymistä 

tulossa lisätietoa sähköpostitse. 

• YTY:n Instagramiin tulossa hallituksen ja toimihenkilöiden esittelyt seuraavien viikkojen 

aikana. 

 

10.  Tulevat tapahtumat 

• YTY:n oma järjestöstartti 24.2. klo 17.00 

• Hyvinvointitapahtuma tulossa myöhemmin keväällä. 

• Huminat suunnitteilla syksylle, jos tilanne vain sallii. 

 

11.  Muuta esille tulevaa 

• Hallituksen ja toimihenkilöiden ryhmäytyminen viikolla 6. 

• YTY:n hallitus toivottaa kaikille hyvää kevättä! 

 

12. Kokouksen päättäminen  

• Päätetään kokous klo 17.53 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Mikael Marjamäki   Lotta Järvelä 



 Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Merja Sovala   Suvi Varissaari 

 Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


