Hallituksen kokouksen pöytäkirja / 2
HALLITUKSEN KOKOUS 2 / 2022
Aika: 25.2.2022 klo 12:00
Paikka: Microsoft Teams- ohjelma
Läsnä:

Hallitus

Asema

Läsnä

Merja Sovala

Puheenjohtaja

Kyllä

Isabel Lehtikallio

Varapuheenjohtaja
ja kansainvälisyysvastaava

Iida Heikkilä

Sihteeri, rahastonhoitaja

Kyllä

Eeli Vuorilehto

Tuutorivastaava

Kyllä

Erika Perälä

Koulutuspoliittinen-vastaava

Kyllä

Johanna Äkräs

Sosiaalipoliittinen ja
yhdenvertaisuusvastaava

Kyllä

Roosa Sarapisto

Tapahtumavastaava

Kyllä

Miia Alavillamo

Viestintävastaava ja
Web-vastaava

Kyllä

Anna Pereira de Aguiar

Viestintävastaava

Toimihenkilöt
Miro Suomela

Yritysyhteistyö toimihenkilö

Noora Ojalehto

Tuutoritoimihenkilö

Mimi Korjus

Tapahtumatoimihenkilö

Onni Karttunen

Koulutuspoliittinen toimihenkilö

1.

Toimijoiden kuulumiset

2.

Kokouksen avaus

Kyllä

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 12:13.

3.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi kuuden hallituksen jäsenen läsnäollessa.

4.

Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtaja: Merja Sovala
Kokouksen sihteeri: Iida Heikkilä
Pöytäkirjan tarkastajat: valitaan Miia Alavillamo ja Roosa Sarapisto
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5.

Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

Johanna Äkräs saapui keskusteluun klo 12:17.

6.

7.

Ilmoitusasiat
●

Patentti- ja rekisterihallitukselta tuli 12.1.2022 ilmoitus nimenkirjoituksen muutoksen hyväksymisestä.

●

Tilanne maailmalla: keskustelimme Ukrainan tilanteesta ja pohdimme julkaisua Instagramiin, johon koottaisiin
eri keskustelupalveluja, esimerkiksi kriisilinjan yhteystiedot. YTY ilmaisee tukensa TREY:n lausunnolle, joka on
julkaistu TREY:n sosiaalisen median alustoilla.

●

SOC-OPY raportin tulokset: 31% SOC:in opiskelijoista kokee uupumusta raportin mukaan ja täten tarvitaan
monta eri tahoa työskentelemään asian kanssa, jotta tilanne ja uupumus ei pahene entisestään.

●

Puheenjohtajien tapaaminen 31.1.

●

Dekaanin tapaaminen 4.2.: tapaamisessa keskusteltiin hyvinvointikirjeestä, joka lähetetään SOC:in
opiskelijoille. YTY:n kopo- ja sopo työstävät sisältöä kirjeeseen, joka tulee sisältämään esimerkiksi erilaisia
auttavia tahoja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen.

●

Yliopiston päivitetyt koronalinjaukset: 7.3. alkaen yliopisto palaa takaisin lähiopetukseen. 7.3. alkaen myös
yliopiston aukiolo- ja palveluajat laajenevat sekä mahdollisuus järjestää tilaisuuksia yliopistolla palautuu
takaisin.

●

YTYn liikuntavuoro

●

Kutsu Salusin vuosijuhliin (5+2). Puheenjohtaja Merja Sovala lähtee edustamaan YTY:ä vuosijuhliin.

Talousasiat
•

Tilin saldo 25.2.2022: +2461,82 €

•

Tulot:
o

•

Menot:
o

•

Osuuspankki, helmikuun palvelumaksu 9,14€

Budjetoitavaa:
o Merja Sovala: Salus ry vuosijuhlalippu, 45€
o Merja Sovala: Salus ry vuosijuhlalahja 10€

-

8.

-

Muut talousasiat:
o Tilinkäyttöoikeudet eivät ole vieläkään kerenneet siirtyä uudelle rahastonhoitajalle, joten
talousasioista olemme konsultoineet YTY:n vanhaa rahastonhoitajaa.

Kalenterikatsaus
19.3.2022

Salus ry vuosijuhla

13.4.2022

Opiskelijoiden mielenterveyspäivä
Vuosittaista Opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietetään 13.4. ja sen ympärillä
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kampanjoidaan sosiaalisessa mediassa viikon ajan 7. – 14.4.2022. Tämän vuoden
kampanjassa nostetaan esiin myötätunnon merkitys jaksamiseen ja yhteisöllisyyteen.

9.

10.

Projektit
Kuvaus:

YTY:n brändäys

Esitys:

Esitetään, että YTY:lle hankitaan ulko- ja sisätapahtumia varten beach flag ja roll up.
Tarkoituksena on saada YTY:lle näkyvyyttä ja helpottaa esimerkiksi rastipisteiden löytymistä.

Keskustelu:

Saimme kolmelta eri yrityksiltä tarjouksen ja he pyysivät lisätietoja vielä toiveistamme.

Päätös:

Pyydetään pakettitarjousta yrityksiltä: päätämme kuitenkin hankkia beach flagin ja roll-upin,
joista toinen soveltuu sisäkäyttöön ja toinen taas ulkokäyttöön.

Koulutuspoliittiset asiat

10.1 Kopotapaamiset
Kuvaus:

Tapaamiset tiedekunnan koulutuspoliittisten toimijoiden kesken

Raportti:

Ensimmäinen tapaaminen kopo-toimijoiden kesken pidettiin 9.2.2022, paikalla olivat kaikki
ainejärjestöjen kopovastaavat. Tapaamisessa käytiin läpi pääpiirteitä tapaamisten sisällöstä
ja mahdollisuuksia yhteiseen kopovaikuttamiseen. Kokoukset pidetään englanniksi.
Kopotoimijoilla on käytössä yhteinen Tunigroups-ryhmä, johon jaetaan muistiot
tapaamisista, sekä kohryn edustajien ja hallopedien toimesta heidän kokousmuistionsa.

10.2. Kurssitoivomukset kysely
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Kuvaus:

Kurssitoivomuskyselyn tulokset

Raportti:

Tammikuun lopussa toteutettiin kurssitoivekysely SOC’n opiskelijoille. Kyselyssä
kartoitettiin toiveita kursseista ja kurssitoiveista sekä tyytyväisyyttä nykyiseen
kurssitarjontaan. Vastauksia saatiin 39 kappaletta. Vastauksissa korostui toiveet etenkin
filosofian ja psykologian eri näkökulmien lisäämisestä opetukseen, sekä työelämäkurssien
lisääminen. Kurssitoiveita perusteltiin niiden poikkitieteellisellä käyttökelpoisuudella ja
kiinnostavuudella. Vastausdata jää YTY:n kopo vastaavan haltuun ja mahdollista hyödyntää
vielä jatkossa tarpeen tullen. Kyselyn vastauksista tehtiin kooste, joka välitettiin
varadekaanille.

Keskustelu:

Tiedekunnan sisällä on ollut myös keskustelua kurssista, joka liittyisi hyvinvointiin ja oman
hyvinvoinnin parantamiseen: kurssin tarpeellisuutta on ajateltu osittain SOC-OPY raportin
tuloksien pohjalta.

Sosiaalipoliittiset asiat

11.1.
Kuvaus:

SOC:in kaikille opiskelijoille lähetettävän hyvinvointikirjeen suunnittelua koulutuspoliittisen
vastaavan kanssa. Rakenne ja sisältö suunniteltu, mutta vaatii vielä jonkun verran aikaa
ennen valmista versiota.

Keskustelu:

Hallitus auttaa hyvinvointikirjeen suunnittelussa mahdollisesti, jos kopo- ja sopo tarvitsee
apua asian suhteen. Tavoitteena on kuitenkin lähettää kirje opintokoordinaattori Leena
Wilkmanille ensi viikolla: viestintä suunnittelee myös Instagram- postausta
hyvinvointikirjeestä.
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Kuvaus:

Sopo valmisteli Instagram-postauksen, joka sisältää avauksen ja listauksen erilaisista
keskustelupalveluista mitä opiskelijat voivat käyttää (chattejä ja kriisipuhelinlinjoja).
Suunniteltu pikaisesti torstai-iltana, kun aamulla alkaneet sotatoimet Ukrainalla ovat
kiristäneet ilmapiiriä ja aiheuttanut yleistä huolta.

Esitys:
Keskustelu:

12

Julkaisu kuulostaa tärkeältä ja ajankohtaiselta: pohditaan mitä muuta asiasisältöä julkaisussa
voitaisiin tuoda esiin.

Päätös:

Julkaistaan postaus sekä suomeksi, että englanniksi ja tuodaan esiin mahdollisuus keskustella
aiheesta esimerkiksi ryhmächateissä ja kriisipuhelimessa.

Kuvaus:

SOC-OPY raportti eli yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskeluympäristöselvitys. 31 %
kokee uupumusta.

Järjestöasiat

12.1 Järjestöstartti
Kuvaus:

TREY järjesti järjestötoimijoille koulutustilaisuuden, joiden työpajat liittyivät toimijoiden
pesteihin.

Raportti:

Hallituksen jäseniä osallistui järjestöstarttiin. Merja osallistui ryhmänjohtamiseen
tarkoitettuihin työpajoihin. Miia osallistui viestintää käsittelevään työpajaan ja kertoi
myöhemmin myös Annalle työpajan annista. Johanna osallistui Yhdenvertaisuus -työpajaan.

Keskustelu:

Mielipiteet työpajoista vaihtelivat: osa koki työpajat hyödylliseksi, mutta osa taas ei, sillä
heillä oli jo alla järjestökoulutusta, jossa oli käyty läpi samoja aiheita.

12.2 Puheenjohtajien tapaaminen
Kuvaus:

Puheenjohtajat tapasivat Teamsissa 31.1. ja keskustelivat tulevan dekaanitapaamisen
esityslistasta. YTY:n puheenjohtaja lähetti Leena Wilkmanille alustavan ehdotuksen
esityslistasta. Wilkman lähetti vastausviestissään muokatun esityslistan tapaamista varten.

12.3. Dekaanin tapaaminen
Kuvaus:

YTY:n puheenjohtaja ja ainejärjestöjen puheenjohtajat tapasivat 4.2. dekaanin. Tapaamisen
aiheina olivat vuoden 2023 opetus sekä opiskelijoiden hyvinvointi. Dekaanin tapaamisessa
nousi esiin myös huoli kadonneista opiskelijoista, eli opiskelijoista, joihin ei enää saada
yhteyttä yliopiston toimesta.

12.4 Opiskelijaedustajien valinta
Kuvaus:

Mikael Marjamäki ja Heidi Kusnetsov tekivät hakulomakkeen, jonka haku päättyi 31.1.2022.
Hakijoita oli kolme (Ilona Jäntti, Johanna Heikkilä, ja Onni Härkönen), jotka perustelivat, miksi
heidät pitäisi valita opiskelijaedustajaksi. Hallituksen vastuulla on valita kampuskehityksen
työryhmään yksi opiskelijaedustaja ja yksi varaedustaja. Hakemukset on etukäteen lisätty
Teamsin tiedostoihin muun hallituksen nähtäväksi ehdokkaisiin tutustumista varten.

Esitys:

Päätetään kriteerit valinnalle, joiden perusteella valitaan opiskelijaedustaja anonyymisti.

Keskustelu:

Pohditaan kriteereitä ja päädytään valitsemaan edustajat järjestökokemuksen ja
monipuolisten hakemusten perusteella. Kampuskehitystyöryhmän toiminnassa yhdistyy
monien eri toimijoiden ja tahojen yhteistyö: täten järjestötoimintakokemuksesta on hyötyä
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opiskelijaedustajatyöryhmässä.

Päätös:

Opiskelijaedustajaksi valittiin Onni Härkönen ja varaedustajaksi valittiin Johanna Heikkilä.

12.5. Palautekysely 2021 tulokset
Kuvaus

Palautekyselyssä kartoitettiin YTY:n jäsenjärjestöjen toimijoiden kokemuksia menneestä
toimikaudesta sekä YTY:n toiminnasta. Tarkastelun kohteena olivat erityisesti
ainejärjestötoimijoiden jaksaminen, toimikauden kuormittavuus sekä YTY:n toimintaan
kohdistuva palaute. Vastauksia käsitellään tulevan toiminnan kehittämiseksi, ja vastaukset
välitetään tarpeen mukaan TREY:lle ja tiedekunnan hallinnolle.

Raportti:

Palautteita tuli 8 kpl. YTY:n tilaisuuksiin oli osallistuttu pääasiassa pestitapaamisiin, mutta oli
osallistuttu myös YTYstarttiin ja kokoukseen.

Jaksamiseen vaikuttaneet asiat:
o
o
o
o

Nopea päätöksenteko ja vastuunkanto mahdollisista huonoista päätöksistä.
TREY:n linjaukset tuntuivat epäyhtenäiseltä
Huoli tapahtumien toteutumisesta ja fuksien ryhmäyttämisestä sekä huoli
mahdollisesta omasta altistumisesta.
Sosiaalisten suhteiden väheneminen ja etääntyminen järjestötyöstä, joka
vaikutti negatiivisesti motivaatioon järjestötoimintaa kohtaan.

Positiivinen palaute:
o
o
o
o

Pestitapaamiset koettiin toimivina.
Selkeät koronalinjaukset ovat tulleet ajoissa
Asteikolla 1-5 tyytyväisyyden keskiarvo on 3,88
Kahdelta vastaajalta ruusuja yhteistyöstä järjestöjen ja yliopiston välillä

Negatiivinen palaute:
o
Keskustelu:
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Eräälle vastaajalle YTY:n rooli on epäselvä.

Pohditaan YTY:n roolia: miten YTY voisi lievittää opiskelijoiden kuormaa?

Viestintä

13.1
Kuvaus:

Instagramiin julkaiseminen

Keskustelu: Olemme kehittäneet valmiita pohjia YTY’s Instagramin Tarinat-osiota varten, jotka Merja on
hyväksynyt. Ne löytyvät tästä kansiosta (kuvat 03, 04 ja 05). Tavoitteena on käyttää enemmän
YTY:n värejä brändin vahvistamiseksi. Jos jäsenet kokevat sen omakseen, he voivat julkaista
sisältöä YTY:n Tarinoihin, mutta julkaisut on muistettava kääntää sekä suomeksi että
englanniksi. Tämä hohtuu siitä, että YTY koostuu sekä suomen- että englanninkielisten
tutkinto-ohjelmien opiskelijoista. Kuitenkin konsultoimme viestintävastaviamme Annaa ja
Miia, sillä heillä voi olla jo ennaltamääritelty julkaisuaikataulu, ja ei ole hyväksi julkaista
montaa Tarinaa “yrityksen” tilillä. Tämä johtuu siitä, että Tarinat vähentävät ihmisten
mielenkiintoa. Mitä tulee pysyviin julkaisuihin, keskustellaan siitä, että ne olisi viisainta tehdä
Tarinoiden visuaalista ilmettä myötäillen ja että nämä julkaisut tuottaisi viestintävastaavat.
He voivat näin ollen jakaa näkemyksiään sopiiko mahdollinen julkaisu YTY:n julkikuvaan
sisällöltään ja visuaaliselta ilmeeltään. Informaatio, jonka tahdomme olevan pysyvästi
näkyvillä ja joka edesauttaa YTY:n identiteettiä ja julkikuvaa, tulisi sisällyttää pysyviin
julkaisuihin. Koemme myös järkevimmäksi, ettei YTY julkaise enempää kuin yhden julkaisun
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päivässä, jotta toinen julkaisu ei “varasta” yleisöä tai huomiota toiselta julkaisulta, mikä
entisestään korostaa suunnitelmallisuutta YTY:n sosiaalisen median läsnäolossa.
13.2
Kuvaus:

14

Telegramissa SOCin viestintäryhmään liittynyt uusia toimijoita. Ajatuksissa ensin varmistaa,
että ryhmään ovat kaikki halukkaat löytäneet ja tavata järjestöjen viestintävastaavien kanssa.
Trey järjestää viestintävastaavien tapaamisen maaliskuussa, joten SOC:in versio olisi
myöhemmin. Esiin nousi myös kysymys YTY:n sähköpostilistasta: miten sitä voitaisiin luoda
näkyvämmäksi?

Tuutorointi

14.1

15

Kuvaus:

Uudet tuutorivastaavat ovat löytäneet tiensä telegram-ryhmään, keskustelu on ollut
vähäistä. Suunnitteilla kutsua tuutorivastaavat koolle ja keskustella TREY:n järjestöstartista,
toimarivalinnoista, tuutorihaun kuulumisista ja suunnitella mahdollisesti rivituutoreille
tapahtumaa.

Keskustelu:

Tuutorvastaavat ovat keskustelleet tutustumisillan järjestämisestä esimerkiksi livenä, jotta
tutustuminen olisi helpompaa.

KV-asiat

15.1
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Kuvaus:

KV-vastaava on perehtynyt Ukrainan tilanteeseen ja pyrkii viestintävastaavien kanssa
rakentamaan YTY:n instagramiin postausta aiheesta.

Esitys:

Ehdotetaan, että otetaan yhteyttä tiedekunnan johtoon, jotta saadaan kannanotto heiltä
siihen, mitä tiedekunta haluaa YTY:n tiedottavan jäsenjärjestöille.

Päätös:

Suunnitellaan julkaisua ja postataan se YTY: sosiaaliseen mediaan.

Tulevat tapahtumat

16.1
Kuvaus:

Yty:n tapahtumavastaava, tapahtumatoimihenkilö ja sopovastaava osallistuivat Interaktio
ry:n järjestämään talviseen Amazing race –tapahtumaan toimintapisteen pitäjinä. Amazing
Race onnistui hyvin ja tapahtumassa onnistuttiin tuomaan YTY:ä näytille onnistuneesti. Myös
huminoista on tullut kysymyksiä.

Keskustelu:

Keskustellaan huminoista: järjestetään huminat alustavasti syksyllä ja aloitetaan
tapahtumatiimin rakentaminen.

17 Menneet tapahtumat
17.1 Järjestöstartti
Kuvaus:

TREY järjesti järjestöstartin, jossa annettiin koulutusta ja neuvoja järjestötoiminnan piirissä
toimiville henkilöille.

Vastaava:

Hallitus, TREY
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META

●

Toimihenkilöt: onko tarvetta liikuntatoimarille?

●

Kesaduunikampanja

19

Seuraava kokous
•
•

20.

Lähikokous
Ajankohdasta sovitaan sähköisen kyselyn avulla.

Kokouksen päättäminen
•

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 14:59.

_________________________

_________________________

Merja Sovala

Iida Heikkilä

Puheenjohtaja

Sihteeri

_____________________

_________________________

Miia Alavillamo

Roosa Sarapisto

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

