
Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 4/2021 
 
Aika: Maanantai 21.4.2021 klo 17.00 
Paikka: Microsoft Teams -palvelun välityksellä 
 
Läsnä hallituksesta: Mikael Marjamäki, Suvi Varissaari, Heidi Kusnetsov, Merja Sovala, 
Mikko Majaneva, Miro Suomela, Sonja Veistinen 
 
Läsnä hallituksen ulkopuolelta: - 
 
Poissa hallituksesta: - 
 
 

1. Toimijoiden kuulumiset 

• Keskustellaan toimijoiden yleisistä kuulumisista. 

 

2. Kokouksen avaaminen 

• Avataan kokous klo 17.10. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajat 

• Valitaan Merja Sovala ja Sonja Veistinen. 

 

5. Esityslistan hyväksyminen 

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

 

6. 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen 

• Toiminnantarkastajien kanssa sovittiin, että vuoden 2021 päätösvaltainen hallitus 

allekirjoittaa ja hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätös toiminnantarkastusta varten ennen 

syyskokousta. Dokumentti on kokouksessa esillä ja hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa 

tilinpäätöksen.  

 

7. Ilmoitusasiat 

• Toimintahenkilö sihteeri Lotta Järvelä on lopettanut tehtävissään. Otetaan loppukevään 

kokouksissa vapaaehtoinen sihteeri hallituksen ja toimihenkilöiden joukossa.  

• Puheenjohtaja korostaa, että oma jaksaminen on tärkeää ja pyritään kaikki huolehtimaan, 

että aktiivitoimijat eivät ylikuormitu. On tärkeää pitää oma hyvinvointi prioriteettina ja 

YTY:n tehtävät tulevat oman jaksamisen jälkeen. YTY:n pyörät pidetään pyörimässä, ei 

oteta liian isoja projekteja ja tuetaan muita aktiiveja. 

• Fuksikirje laitetaan alustavasti eteenpäin syksyllä, ja siinä voidaan hyödyntää jo viime 

syksynä suunniteltua fuksikirjettä. 



• YTY:n arvokyselyyn voi vastata vielä 30.4 asti, ja vastauksia kaivataan vielä jäsenistön 

yksittäisiltä opiskelijoilta.  

• Arvotyökyselyä ei ole hallituksen käsityksen mukaan jaettu kaikille järjestöjen 

sähköpostilistoille. Pohditaan, miten voitaisiin kehittää YTY:n ja jäsenistön välistä 

viestintää paremmaksi. Keskustellaan, jos esimerkiksi voitaisiin perustaa YTY:n 

viestintälista, johon kaikkia jäsenjärjestöjen opiskelijoita voisi liittyä mukaan. Olisi tärkeää 

saada YTY:n viestit eteenpäin kaikille tiedekunnan opiskelijoille, ja suora kanava voisi 

tuoda meille relevanssia ja toisaalta vähentää järjestöjen oman viestinnän ohittamiseen 

liittyviä ongelmia.  

• Keskustellaan viestintäasiasta tarkemmin suunnittelu/hengailutapaamisessa, jossa 

suunnitellaan viestintää ja syksyn tapahtumia. 

 

8. Talousasiat 

• Tilin saldo 21.4.2021:  +1562,62€ 

• Tilitapahtumat 

o menot:  

▪ Osuuspankki, maaliskuun palvelumaksu 8,80€ 

o tulot: - € 

• Budjetoinnit 

• Muut talousasiat 

o Alkuvuoden tiliotteet mahdollisesti saapuneet, rahastonhoitaja pääsee 

aloittamaan tilinpäätöksen. 

 

9. Järjestöasiat 

• Käsitellään YTYstartin palautteet, joita oli 4 kpl.  

o Tapahtuman sisällöstä ja hyödyllisyydestä saatiin 3,75 pistettä asteikolla 1-5 (5 

paras), mainonnasta ja tiedotuksesta 4, etätoteutuksesta ja teknisestä puolesta 4,25 

ja tapahtumasta yleisesti 4,25. 

o Vapaan sanan osiossa saatiin kiitoksia rennosta ja mukavasta illasta sekä hyvästä 

keskustelusta ja vuorovaikutuksesta. 

o Panostetaan tulevaisuudessa erityisesti järjestötoimijoille suunnattujen 

tapahtumien sisältöön ja tapahtuman relevanssiin. 

• Dekaanin tapaaminen pidetty 14.4. Tapaamisessa puhuttiin opiskelijoiden hyvinvoinnista, 

joka olin pääasiallinen teema. Kokouksessa tuotiin esille järjestötoimijoiden pohtimia 

nostamia asioita ja ehdotuksia hyvinvoinnin tukemiseksi. Tapaamisessa tuli myös esille, 

että syksyllä yliopiston tiloja voisi kenties käyttää varausjärjestelmää hyödyntämällä, 

mutta opiskelijoiden täytyisi itse huolehtia, että tiloissa on sallittu määrä ihmisiä eikä 

enempää.  

• Tuutorivastaavien kesken on tavattu 12.4. ja käytiin läpi sitä, miten tuutorikoulutukset 

ovat menneet. Ohjausryhmistä pidettiin, mutta Moodle-alueella olevia materiaaleja ei 

niinkään käytetty. Lähes kaikki tuutorivastaavat olivat saaneet koulutuksen Zoomin 

kautta. Tapaamisessa käytiin läpi tulevia tapahtumia ja sitä, millä tavalla ensimmäiset 

viikot tulevat syksyllä mahdollisesti toimimaan. Jaettiin ideoita ja pohdittiin tapahtumien 



järjestämistä koronarajoitteiden puitteissa sekä fuksikirjeiden lähettämistä. Asiat 

vaikuttivat tuutorivastaavien suhteen melko selviltä ja ovat hyvällä mallilla. Suunniteltiin 

yhteistyön kehittämistä ja YTY:n ottamista mukaan fuksitapaamisiin. Vielä yksi 

tapaaminen on tulossa kevään aikana. Opintopäällikkö suunnittelut koko tiedekunnan 

kaikkien tuutorien yhteistä tapaamista. Puheenjohtaja on opintopäällikköön yhteydessä 

myöhemmin, joten samalla tiedustellaan YTY:n roolista tuutoritapaamiseen liittyen, mikäli 

sellainen olisi. 

• Muistutetaan kaikkia ainejärjestötoimijoita TREY:n järjestöavustuksia hakemisesta. 

Hakemus on auki 7.5. asti.  

• Tehdään toiminta-avustushakemusta yhdessä hallituksen ja toimihenkilöiden kesken.  

 

10.  Koulutuspoliittiset asiat 

• Puheenjohtaja osallistunut Kupillinen kopoa -tapahtumaan, ja siellä käsitelty viestintää, 

erityisesti kopojen välillä ja jaettu ideoita kopotapahtumia varten.  

• Opintokoordinaattoreita pyydetty dekaanin tapaamisessa lisää, ja resurssien lisääminen 

voisi lisätä opiskelijoiden hyvinvointia erityisesti etäaikana. Opiskelijoilla on ollut jo 

pitkään ongelmia vastauksien saamisessa viesteihin. 

• Syksyä varten tiedekunnassa on suunniteltu hybridimallisia opiskelumahdollisuuksia, eli 

sekä live- ja etäopetusta. Lähiopetusta pyritään lisäämään mm. 1. ja 2. vuoden 

opiskelijoille ja valmistuville. Jos koronatilanne pahenee, pysytään samassa mallissa, missä 

keväällä ollaan oltu. Fuksien opintojen keskeyttämisen riski on noussut, joten pyritään 

estämään sitä lisäämällä mm. lähiopetusta. Keskustelussa dekaanin tapaamisessa nousi 

myös kritiikkiä, että on huomioitava myös muut vuosikurssit, sillä myös heillä saattaa olla 

riski opintojen keskeyttämiseen. Huomioitavaa myös, että tiedekunnassamme erityisesti 

kanditutkintoja on tullut vähemmän kuin tähän aikaan vuosi sitten. 

• Tiedekunnan opetushenkilökunnalta pyydetään keskustelutilaisuutta opiskelijoiden ja 

henkilökunnan kesken etäopiskelun haasteista ja opiskelijoiden hyvinvoinnista. Dekaanin 

tapaamisessa koettiin, että olisi hyvä tuoda henkilökuntaa ja opiskelijoita lähemmäs 

toisiaan. 

• Kompassi-ohjelma otetaan käyttöön syksyllä. Ohjelman ideana on, että opintopsykologit 

ohjaavat henkilöitä ryhmiin, joissa käytetään kognitiivisen käyttäytymisterapian 

menetelmiä stressin, ahdistuksen yms. oireiden lievittämiseen. Psykologian opiskelijat 

pääsevät vetämään ryhmiä. 

• Tiedekunnan koulutuspoliittisille toimijoille pidettiin tapaaminen 14.4. Tapaamisessa oli 

paikalla ainejärjestöjen kopoja ja Kohryn edustajia. YTY:n aloite yhdenvertaisuuden 

lisäämisestä tiedekunnan koulutuksen sisältöihin on käsitelty Kohryn kokouksessa ja 

aloitteen pohjalta keskusteltiin toimenpiteistä. Aloite sai laajasti kannatusta, ja siinä 

nostetut asiat huomioidaan KEKE01-kurssilla ja suositellaan tutkinto-ohjelmien 

huomioivan niitä omassa opetuksessaan. Tapaamisessa keskusteltiin yleisesti Kohryn 

ajankohtaisista asioista sekä ainejärjestöjen tilanteesta sekä vaihdettiin ajatuksia. 

• Tiedekunnassa on aloittanut neljä uutta Sisu-neuvojaa, joille voi laittaa kysymyksiä 

osoitteeseen soc.opiskelu.tau@tuni.fi. Yksi opintoneuvoja tarjoaa Sisu-neuvontaa myös 

englanniksi. 

mailto:soc.opiskelu.tau@tuni.fi


• YTY:n kopovastaava suunnittelee hallopedien yhteisen toiminnan aktivoimista yhdessä 

hallopedien kanssa mahdollisesti tapaamisen ja tutustumismeiningin osalta. 

• YTY:n kopovastaava osallistui TREY:n edunvalvontastudion Opiskelijahyvinvointi-

workshoppiin. 

• YTY osallistuu Nyyti ry:n opiskelijoiden mielenterveyspäivän kampanjaan. Kampanjan 

teema on tänä vuonna Avun arvoinen. YTY tekee mielenterveyspäivänä Instagramiin 

julkaisun, jossa esitellään paikkoja, joista voi hakea apua niin yliopiston kautta kuin 

muistakin tahoista.  

 

11.  Viestintäasiat 

• Suunnitellaan EtäWappukuva-kilpailua Instagramissa. Kannustetaan opiskelijoita 

juhlimaan vappua turvallisesti rajoitusten puitteissa. Kilpailussa arvottaisiin voittaja, joka 

saisi palkinnon ja YTY:n haalrimerkin. Suunnitellaan tapahtumaa lisää tulevalla viikolla. 

• Huomautetaan, että yhteystiedot voisi laittaa nettivisuille ja lisätä sinne myös 

Ajankohtaista-sivun. Myös pöytäkirjat tulisi päivittää nettisivuille. Pyritään tekemään 

nämä muutokset mahdollisimman pian.  

 

12.  Tulevat tapahtumat 

• YTY:n EtäWappukuva-arvonta tulossa viikolla 17. 

 

13.  Muuta esille tulevaa 

• YTY toivottaa oikein riemukasta ja turvallista Wappua kaikille!  

 

14. Kokouksen päättäminen  

• Päätetään kokous klo 19.30. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Mikael Marjamäki   Heidi Kusnetsov 

 Puheenjohtaja   Kokouksen sihteeri 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

  

 Merja Sovala   Sonja Veistinen 

 Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 



 


