Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 8/2021
Aika: Maanantai 11.10.2021 klo 17:00
Paikka: Luentosali A05 & Microsoft Teams -palvelun välityksellä
Läsnä hallituksesta: Mikael Marjamäki, Heidi Kusnetsov, Sonja Veistinen,
Mikko Majaneva, Miro Suomela
Läsnä hallituksen ulkopuolelta: Fanni Tainio, Ina Lehtola
Poissa hallituksesta: Suvi Varissaari (ilm.), Merja Sovala (ilm.)

1. Toimijoiden kuulumiset
 Kävimme läpi toimijoiden kuulumiset.
2. Kokouksen avaaminen
 Avataan kokous klo 17:24
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ina Lehtola liittyi takaisin keskusteluun klo 17:25.
4. Pöytäkirjantarkastajat
 Valitaan Mikko Majaneva ja Sonja Veistinen.
5. Esityslistan hyväksyminen
 Esityslista, joka on ollut esillä kokouskutsun yhteydessä, hyväksytään sellaisenaan.
6. Ilmoitusasiat
 Linnasta ei luovuta -liike järjestää Linnan valtauksen perjantaina 5.11.2021 klo 16 alkaen.
 Keskiviikkona 13.10 tapaavat pj, dekaani, puheenjohtajat, opintopäällikkö
kampuskehityksen ja keskustelevat Linnasta.
7. Talousasiat
 Tilin saldo 11.10.2021: +2948,57 €
 Tilitapahtumat
o menot:
 Osuuspankki, syyskuun palvelumaksu 8,90 €
 Kulukorvaus / Merja Sovala / arvotyöpajan tarjoilut 19,03 €
o tulot:  Budjetoinnit
o



Unicefin jälleenrakennusprojektin tukeminen TREYn vuosijuhlalahjan muodossa 20€

Muut talousasiat

o 8. Järjestöasiat
 Turusta Index Yhteiskuntatieteet ja Kasvatustieteet ry on Turun yliopiston
yhteiskuntatietelijöiden kattojärjestö, jolla on 7 ainejärjestöä jäsenenä. He toivovat, että
rupeaisimme ystäväjärjestöksi. Voidaan esim. vierailla vuosijuhlissa ja järjestää yhteisiä
tapahtumia. YTY yksimielisesti alkaa Indexin ystävyysjärjestöksi.
 Yhdenvertaisuustapaamisen ajankohtaa suunnitellaan. Tapaamisessa käsitellään
turvallisemman tilan periaatteita ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekoprosessia.
 Tuutorivastaavat tavanneet muutaman jäsenjärjestön tuutorivastaavan kanssa. YTY:n
fuksikirje on vielä työn alla.
 Jäsenjärjestöjen hallituksen kokouksissa vierailemisen tilanne: Cortexin, Interaktion,
Aatoksen ja Äänen kokouksissa on käyty. Heidi Kusnetsov menee edustamaan Salusin
kokoukseen, Merja Sovala Teeman ja TIPSYn ja Mikko Majaneva Patinan. Selvitetään SOSin
kokouksen ajankohdan ja edustaja päätetään sitten.
 Koskien Urbanumin liittymistä YTY:yn: Urbanum kuuluu koulutuspoliittisesta
näkökulmasta ilmeisesti vahvasti Rakennetun ympäristön tiedekuntaan, sillä heillä on
esimerkiksi halloped kyseisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa. Tätä olennaista pohtia
YTY:yn liittymisen suhteen. Pidetään Urabanumin liittyminen vielä avoinna, mutta
tiedekuntasijoittumisen perusteella epätodennäköisenä.
9. Koulutuspoliittiset asiat
 Tiedekunnan opiskelijoille on järjestetty infotilaisuus Sisusta ja opetussuunnitelmakauden
muutoksista 11.10. Paikalla oli Sisu-asiantuntija sekä opintoneuvojia ja muita vastaavia.
 Tiedekunnan kopotoimijoiden tapaaminen on suunnitteilla.
 Pohditaan kampuskehityksen tapaamiseen pointteja liittyen Linnaan ja kampukseen.
Mietimme, mitä kampuskehityksen edustajat haluavat – kenties konkreettista näkemystä
siitä, miksi tilat ovat tarpeellisia?
o Keskustelussa nousi esille pointteja mm. Linnan tärkeydestä opiskelijatilojen ja
asiakastyön tekemisen kannalta, yhteisöllisyyden ja tieteen tekemisen
merkityksestä, Linnan symbolinen ja tiedollinen arvo, kirjaston olennainen
merkitys, rakennusten logistinen ongelma ja saavutettavuuskysymykset,
ryhmätyötilojen ja opiskelutilojen riittämätön määrä jo nyt sekä opiskelijoiden
lisääntymisen myötä tilojen riittämättömyyden lisääntyminen.
o Olemme yhteydessä myös Linnasta ei luovuta -liikkeeseen ja kerromme heille
tulevasta tapaamisesta.
10. Viestintäasiat
 Palautelomakkeen käsittely:
o Ei uusia palautteita viime kokouksen jälkeen.
 Päivitetään nettisivuille Ääni ry:n nettisivujen linkki.
 Päivitetään hallituksen nykyinen kokoonpano nettisivuille.
 Viestinnässä haasteena, että viestit eivät ole menneet aina eteenpäin jäsenistölle. Ollaan
pohdittu viestintävastaavien yhteistä tapaamista YTY:n viestinnästä keskustelemiseksi.



Keskustellaan YTY:n viestinnän kehittämisestä: olisi tärkeää kehittää yhdenmukainen
suunnitelma viestinnän puolesta ainejärjestöille, ja myös etänä oleminen on saattanut
vaikuttaa merkittävästi viestintään ainejärjestötasolla. Pidetään huolta, että saadaan
viestintävastaavat kiinni jo alkuvuodesta ja kehitetään yhdenmukainen suunnitelma.

11. Tulevat tapahtumat
 Hyvinvointitapahtuma viikolla 44.
 Kansainvälisyystapahtuma TIPSYn kanssa suunnitteilla.
 YTY:n uusien ilta marraskuun lopulla.
12. Muuta esille tulevaa
 YTY:n 5. strategia 19.10. klo 17.
 YTY toivottaa kaikille mukavaa perioditaukoa!
13. Kokouksen päättäminen
 Päätetään kokous klo 19:16

_________________________________________________
Mikael Marjamäki
Puheenjohtaja

_________________________________________________

Mikko Majaneva
Pöytäkirjantarkastaja

_________________________________________________
Heidi Kusnetsov
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