
Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 2/2021 
 
Aika: Tiistai 16.2.2021 klo 17.00 
Paikka: Microsoft Teams -palvelun välityksellä 
 
Läsnä hallituksesta: Mikael Marjamäki, Suvi Varissaari, Heidi Kusnetsov, Merja Sovala, Miro 
Suomela, Sonja Veistinen 
 
Läsnä hallituksen ulkopuolelta: Lotta Järvelä, Isabel Lehtikallio, Tuomas Karvonen, Anna 
Andersson 
 
Poissa hallituksesta: Mikko Majaneva 
 
 

1. Kokouksen avaaminen 

• Avataan kokous klo 17.02. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajat 

• Valitaan Merja Sovala ja Sonja Veistinen. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

• Lisätään uusi kohta 5: Toimihenkilöksi hyväksyminen. 

• Siirretään koulutuspoliittiset asiat kohdasta 9. kohtaan 6. ja siirretään muita kohtia 

myöhemmäksi. 

 

5. Toimihenkilöksi hyväksyminen 

• Hyväksytään Isabel Lehtikallio YTY:n toimihenkilöksi. 

 

6. Koulutuspoliittiset asiat 

• Järjestökummi Tuomas Karvonen TREY:ltä esittelee järjestökummitoimintaa ja TREY:n 

ajankohtaisia kuulumisia. 

o TREY on antanut koulutuspoliittisesta selonteosta lausunnon, jota on työstetty 

yhdessä asiantuntijoiden ja edunvalvontasektorin kanssa. 

o Keväälle on suunnitteilla etätapahtuma TAMK:n kanssa, teemana edunvalvonta. 

o TREY:lle haetaan tapahtumatuottajaa osa-aikaiseen työsuhteeseen 20h/vko. 

Tuomas Karvonen poistui keskustelusta klo 17.20. 

• Koulutuksenohjausryhmän opiskelijaedustaja Anna Andersson kertoo 

koulutuksenohjausryhmän toiminnasta. 

o Ryhmään haetaan uusia opiskelijaedustajia varajäseniksi toistaiseksi voimassa 

olevalle kaudelle. 



o Suunniteltu aikataulu on, että hakulomake laitetaan viikon 8 alussa 

ainejärjestöjen sähköpostilistoille, haku on auki noin kaksi viikkoa ja valinnat 

tehdään viikolla 10. 

• Kohry:n kokouksessa on noussut esille Teeman puolelta tehty kannanotto liittyen 

valmistumisen kiristyneeseen aikatauluun. Kannanotossa vedotaan pidemmän 

opinnäytetyön kirjoitusajan puolesta. 

o Keskustellaan YTY:n omasta kannanotosta aiheeseen. 

o Kannustetaan muitakin ainejärjestöjä kannanottoon. 

Anna Andersson poistui keskustelusta klo 17.46. 

 

7. Ilmoitusasiat 

• TREY:ltä on tullut YTY:lle kannanottopyyntö SportUnin liikuntamaksuista. 

o Liikuntapalvelut ovat olleet suljettuina koronan takia, mutta opiskelijat ovat 

maksaneet jäsenmaksun, jota ei ole palautettu. TREY vaatii maksujen palauttamista 

ajalta, jonka palvelut ovat olleet suljettuina.  

o Opiskelijoiden luottamus on laskenut SportUnia kohtaan tämän myötä, toivotaan 

lisää läpinäkyvyyttä rahoitukseen ja siihen mihin jäsenmaksut menevät. Lisäksi 

toivotaan selvennystä siitä, miksei jäsenmaksuja palauteta. 

o Keskustelun jälkeen päädytään tulokseen, että kannanotto allekirjoitetaan ja lisäksi 

annetaan palautetta TREY:lle siitä, että olisi enemmän aikaa vastata kannanottoon 

ja mahdollisuus vaikuttaa sen sisältöön. 

• Muistutellaan YTY:n palautelomakkeesta yty-ry.fi -nettisivuilla! 

• YTYstartti 24.2. keskiviikkona, muistakaa ilmoittautua! Ilmoittautumislomake löytyy 

sähköpostista ja Facebook-tapahtumasta. 

Isabel Lehtikallio poistui keskustelusta klo 18.33. 

 

8. Talousasiat 

• Tilin saldo 15.2.2021: 1 580,22 € 
• Tilitapahtumat 

o menot: 9,24€ (29,24€) 
▪ § Osuuspankki, tammikuun palvelumaksu 9,24 € 
▪ § (Yhdistysrekisterin päivittäminen, 20€) 

o tulot: - € 
• Budjetoinnit 
• Muut talousasiat 

o 20e maksu nimien kirjaamisesta rekisteriin siirtyy ensi kuulle, kunnes 
rahastonhoitaja saa valtuudet. 

o Fyysinen rahalipas siirtynyt uuden rahastonhoitajan haltuun. 
 

9. Järjestöasiat 

• Dekaanitapaaminen tulossa 26.2 perjantaina. Teemana vuoden aloitus, etäopiskelu ja 

rajoitukset. 



• YTY:n tuutorivastaavat ovat ottaneet yhteyttä ainejärjestöjen tuutorivastaaviin ja pitäneet 

tapaamisen, toinen tapaaminen tulossa. 

• Suunnitteilla tapaaminen koulutuspoliittisten vastaavien kesken. 

• Harkitaan SOC:n ainejärjestöjen kokouksiin jalkautumista. 

 

10.  Viestintäasiat 

• Muistutellaan YTY:n someista: Facebook, Instagram, LinkedIn. 

• Uusille rahiksille on luotu Telegram-ryhmä. 

• Muistakin ainejärjestötoimijoiden Telegram-ryhmistä on lähetetty muistutus 

sähköpostissa. 

 

11.  Tulevat tapahtumat 

• YTYstartti 24.2. klo 17.00 alkaen Zoomissa. 

 

12.  Muuta esille tulevaa 

• Kansainvälisyysvastaava on ollut yhteydessä ESN FINT:iin ja kysellyt 

yhteistyömahdollisuudesta. 

• Muita kv-kuulumisia: hiljaista sillä saralla, kv-vastaava suunnitellut pitävänsä tapaamisen 

ja keskustelevansa järjestöjen edustajien kanssa tilanteesta. 

 

13. Kokouksen päättäminen  

• Päätetään kokous klo 19.05. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Mikael Marjamäki   Lotta Järvelä 

 Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Merja Sovala Sonja Veistinen 

 Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


