
Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 3/2021 
 
Aika: Tiistai 16.3.2021 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 
 
Poissa hallituksesta: Mikko Majaneva 
 
 

1. Kokouksen avaaminen 

• Avataan kokous klo 17.09. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajat 

• Valitaan Sonja Veistinen ja Heidi Kusnetsov. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

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

 

5. Ilmoitusasiat 

• YTY:lle on tullut korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin liittyvä kannanottopyyntö 

Korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto. Päätämme kannattaa. 

• Merja Sovala on osallistunut TREY:n tapahtumakahveille, jossa on keskusteltu vapusta. 

28.3. mennessä tulee ilmoittaa, jos halutaan pitää jokin tapahtuma osana vappukierrosta. 

• Viikolla 12 on puheenjohtajatapaaminen. YTY:n puheenjohtaja Mikael Marjamäki ottaa 

siellä puheeksi mm. YTY:n meneillään olevan arvotyön ja opiskelijoiden hyvinvoinnin. 

 

6. Talousasiat 

• Tilin saldo 16.3.2021: +1 571,42€ 
• Tilitapahtumat 

o menot: 
▪ Osuuspankki, helmikuun palvelumaksu 8,80€ 

o tulot: - € 
• Budjetoinnit 
• Muut talousasiat 

o Haalarimerkit nyt rahastonhoitajalla 



o Keskustelemme mahdollisuuksista haalarimerkkien myyntiin tulevaisuudessa. 

Harkitaan haalarimerkkien suunnittelukilpailua. 

 

7. Järjestöasiat 

• TREY:ltä on tullut kysely järjestöjen koulutustarpeista. YTY:n puheenjohtaja ja kopo-

vastaava täyttävät kyselyn YTY:n puolesta. 

• YTYstartista on tullut muutamia palautteita. Käymme nyt palautetta alustavasti läpi ja 

tarkemmin sitten seuraavassa kokouksessa, jolloin myös tarkastelemme saamiamme 

kehitysideoita. Kiitämme palautteesta! 

• YTY on aloittanut tekemään arvotyötään. 

o Jatkossa työstetään kaksi kyselyä, erikseen järjestöjen hallituksille ja yksittäisille 

ihmisille. Vastausajaksi kaavaillaan suunnilleen yhtä kuukautta. Kyselyistä saatujen 

vastausten perusteella luodaan YTY:n arvopaperi. 

o Hyväksymme arvotyöpajassa alustavasti kyselyjä varten suunnitellut arvot, 

puheenjohtaja puhuu aiheesta puheenjohtajatapaamisessa ja viikon 12 lopulla 

työstetään kyselyt valmiiksi. 

• Dekaanin puolelta on tullut pyyntöä, että opiskelijoilta halutaan konkreettista tietoa 

opiskelijoiden hyvinvoinnista seuraavaa dekaanitapaamista varten. 

o Pohdimme vaihtoehtoja ihmisten saavuttamiseksi, jotta saataisiin kasattua dataa, 

sillä aikaa on alle kuukausi. Päädymme siihen, että asiasta keskustellaan 

puheenjohtajatapaamisessa, jossa päätetään, millainen vastaus dekaanille 

annetaan. Voitaisiin myös tiedustella ainejärjestöiltä, löytyykö heiltä valmista dataa 

oman ainejärjestön sisältä. 

▪ Opiskelijoiden hyvinvoinnin suhteen tilanne yleisellä tasolla vaikuttaisi 

olevan huono erityisesti jaksamisen osalta. 

o Keskustelussa nousee esille pitkään pinnalla olleet ongelmat, joihin ei ole saatu 

ratkaisua, mm. tarve opintokoordinaattoreille ja YTHS:n puutteelliset resurssit.  

o YTY:n toimijoilla ollut kokemusta, että opiskelijajärjestöille annetaan yliopiston 

puolesta paljon vastuuta erilaisten ongelmien ratkaisemiseen. Opiskelijat kuitenkin 

tekevät järjestötyötä vapaaehtoisesti opiskelun ja mahdollisen työskentelyn 

ohessa, eikä opiskelijoilla välttämättä ole riittävästi tietoa yliopiston toiminnasta, 

rahoituksesta, yms. 

▪ Toivottaisiin yliopiston puolelta ratkaisuja, aloitteellisuutta, läpinäkyvyyttä 

toimintaan ja selkeyttä järjestötoimijoille esitettyihin vaatimuksiin. 

▪ Harkitsemme YTY:ltä kannanottoa asiaan liittyen. 

 

8.  Koulutuspoliittiset asiat 

• Koulutuksen ohjausryhmän varajäsenten nimittäminen 

o Nimitetään Maria Antonov ja Suvi Mykkänen tiedekunnan koulutuksen 

ohjausryhmän varajäseniksi. 

o Hakemuksia tuli kokonaisuudessaan 2 kpl, joten yksi varajäsenen paikka jäi 

täyttämättä. YTY on yhteydessä Kohryyn viimeisen varajäsenen paikan 

täyttämiseen liittyen, mutta haku on tällä hetkellä suljettu. 



o Kiitämme hakijoita erinomaisista hakemuksista ja kiinnostuksesta toimintaan! 

• Kopo-vastaavien tapaamisessa on keskusteltu kiristyneistä valmistumisaikatauluista ja 

Teema ry:n tekemästä kannanotosta aiheeseen. Yliopisto on vastannut kannanottoon. 

YTY:n kopo on ollut yhteydessä TREY:n koposektoriin asian tiimoilta. 

o Sisun käyttöönotto vaikuttaa valmistumisprosessiin, sillä aikaisemmin asiat on 

tehty käsin. 

o TREY on itse ollut mukana vaikuttamassa valmistumisaikatauluihin, ja aikataulut 

ovat tällaiset johtuen siitä, että opiskelijoille turvataan valmistuminen 15.6. 

mennessä. 

o Tiedekunnalta voi olla mahdollista saada lausunto valmistumisesta, vaikka 

opiskelija ei ehtisi hakea papereita täysin aikataulussa ja siten saada varsinaista 

tutkintotodistusta ennen kesää. Asiasta keskustellaan vielä tarkemmin 

tiedekunnan kanssa. 

• YTY:n kopo on aloittanut tekemään Kohrylle aloitetta yhdenvertaisuutta käsittelevän 

opetuksen lisäämisestä tiedekunnassamme. 

• Etäopiskelun jatkuessa opiskelijoilta on tullut toivetta, että henkilökuntaan saisi 

paremmin yhteyttä. 

• Sisu-opintoneuvojat toimivat 31.3. asti. 

• Yliopistot ovat linjanneet, että valintakokeet pidetään läsnä kampuksilla. 

o Koulutuspoliittisten toimijoiden kesken on käyty keskustelua järjestelyjen 

toimivuudesta. Erityisesti riskiryhmäläisten erityisjärjestelyt ja hakijoiden 

mahdollisuudet karanteeniin puhututtavat. 

• Kohry esittäytyi YTY:n Instagramissa. 

• YTY:lle ehdotettu mm. TREY:n suunnalta, että tehtäisiin kirje, jossa pyydettäisiin 

yliopistolta opiskelijoiden vahvempaa tukemista yhdenvertaisuuteen liittyen, ja että 

yliopisto ottaisi näkyvämmin kantaa epäoikeudenmukaisuuksiin ja epäyhdenvertaiseen 

toimintaan. Kirjettä on lähdetty suunnittelemaan. 

• YTY:n nettisivuille suunnitteilla Ajankohtaista-sivu, jossa olisi tietoa mm. ajankohtaisista 

hauista ja kannanotoista. 

 

9.  Viestintäasiat 

• Ainejärjestöjen viestintävastaavien kanssa voitaisiin keskustella viestinnän toimivuudesta 

ja miten eri asiat jaetaan YTY:ltä ainejärjestöille ja edelleen eteenpäin. 

 

10.  Tulevat tapahtumat 

• Opiskelijoiden mielenterveyspäivä tulossa 24.4. Pohditaan, onko YTY:llä resursseja oman 

hyvinvointitapahtuman järjestämiseen mielenterveysviikkoon liittyen. Keskustellaan 

asiasta myöhemmin erikseen. 

 

11.  Muuta esille tulevaa 

• YTY:n hallitus on aloittanut jalkautumisen jäsenainejärjestöjen hallitusten kokouksiin. 



• Lisätään tuleviin YTY:n hallituksen kokousten esityslistoihin kohta Toimijoiden 

kuulumiset kohdaksi 2. Toimijat voivat avoimesti kertoa voinnistaan tässä kohtaa. 

 

12. Kokouksen päättäminen  

• Päätetään kokous klo 18.57. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Mikael Marjamäki   Lotta Järvelä 

 Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Sonja Veistinen Heidi Kusnetsov 

 Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


