
Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 3/2020 
 
Aika: Maanantai 19.3.2020 klo 12.00 
Paikka: Microsoft Teams -palvelun välityksellä 
 
Läsnä hallituksesta: Heidi Kusnetsov, Mikael Marjamäki, Venla Vepsäläinen, Emma 
Linnakallio, Mikael Wallin, Merja Sovala, Vili Riuttanen 
 
Läsnä hallituksen ulkopuolelta: Sonja Veistinen, Otso Lensu 
 
Poissa hallituksesta: Reetta Mäntylä 
 
 

1. Kokouksen avaaminen 

 Avataan kokous klo 12:04 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajat 

 Valitaan Emma Linnakallio ja Venla Vepsäläinen. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

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

 

5. Ilmoitusasiat 

 Tiedekunnan ainejärjestötukea voi hakea 24.3. asti. 

 Huminat on tältä keväältä peruttu, tapahtuma palaa syksyllä! 

 

6. Talousasiat 

 Toistaiseksi vanha rahastonhoitaja hoitaa maksut. Tunnusten siirtoa ei ole vielä tehty. 

o Selvitetään verkossa alustavasti siirron mahdollisuutta sähköisellä 

allekirjoituksella. 

 Peruttujen Huminoiden tappiot jaetaan osallistuvien ainejärjestöjen kesken. 

 Hyväksytään Huminoiden haalarimerkkitilauksen maksu. 

 Hyväksyttäviä maksuja: 

o Workshop-tapahtuman tarjottavat: 24,74€ 
o Huminoiden haalarimerkit Janika Vendellille, Cortexin tapahtumavastaavalle: 

188,97€  
o Kv-tapaamisen kulut: 32.72€ Osa tarvikkeista jää YTY:n myöhempään käyttöön. 

 

7. Järjestöasiat 

 Kuukausi sitten dekaanin ja ainejärjestöjen hyvinvointivastaavien tapaamisessa puhuttiin 

opiskelijoiden hyvinvoinnista. Projektin eteneminen hiukan mysteeri koronan takia. 



 Liikkuvuuskoordinaattorin kanssa ollut tarkoitus järkätä vaihtoinfoa, mutta sekin 

toistaiseksi jäissä. Tälle jatkoa mahdollisesti syksyllä. 

 Valintakoevalvojiksi toivottu opiskelijoita. Palkkaa saisi 15/h. Kuitenkin kokeiden kohtalo 

vielä hiukan epävarma. Jatkoa seuraa. 

 17.4. Suunnitteilla tiedekunnan tuutorointikoulutus klo 9-12. Tämä koulutus pidetään 

Mirosoft Teamsin välityksellä. 

 Puheenjohtajien kanssa keskusteltu runsaasti kokousten järjestämisestä. Etäkokousten 

mahdollisuus puuttuu joidenkin järjestöjen säännöistä. Yhdistyksen sääntömääräisiä 

kokouksia on pakkotilanteessa mahdollista siirtää myöhempään ajankohtaan, 

ja TREY:ltä voi saada neuvoja kokousten järjestämisestä poikkeustilanteessa. 

 Dekaanille lähetetty hänen pyynnöstään tiivistelmä opiskelijoiden mielipiteistä ja 

kokemuksista etäopiskelusta. 

 KV-vastaavien tapaaminen pidetty onnistuneesti ennen epidemian alkua! 

 

8.  Koulutuspoliittiset asiat 

 Suunnitellut kopotapahtumat eivät nyt toteudu, harkitaan niiden jatkoa huhtikuussa ja 

eteenpäin. 

 Koronan vaikutukset hallinneet koposektorin keskustelua lähiaikoina, myös Sisu ollut 

puheenaiheena. 

 Koulutuksen ohjausryhmässä on käyty 

läpi koulutusohjelmien sisäänottomääriä. Yliopiston laajemmat yhteiset linjat aiheen 

tiimoilta ovat vielä epäselviä. Lisätietoa selviää viikon 13 tiedekuntaneuvoston 

kokouksesta.  

 Kypsäreistä tullut päivitetyt ohjeet yliopiston sivuille 19.3. 

 Tenttisysteemeitä ollaan pohtimassa, suuren opiskelijamäärän omaavien kurssien tenttejä 

tullaan varmaankin siirtämään vain eteenpäin juuri nyt koronan jyllätessä. 

 

9.  Viestintäasiat 

 Kaikille sektoreille nyt luotu viestintäkanavat.  

 Koporyhmässä toivottu soporyhmää, joten Soporyhmä on nyt perustettu. 

 Viestintäryhmässä tiedotus-, viestintä- ja web-vastaavia. 

 Rahastonhoitajaryhmässä ei vielä kaikkien ainejärjestöjen rahikset, muistutellaan 

ryhmistä vielä (ja ryhmät tietty vapaaehtoisia). 

 

10.  Tulevat tapahtumat 

 Huminoiden ajankohdan pohtimisen ääreen palataan toukokuussa, nyt lipun ostaneille 

palautetaan rahat. 

 Harkitaan SOC:ille mahdollista yhteistä yritystapahtumaa syksylle, mikäli ainejärjestöt 

tästä kiinnostuvat. 

Sonja Veistinen poistui klo 13:01 

 

11.  Muuta esille tulevaa 



 Tulevaisuudessa kehitetään YTY:n hallituspestejä esimerkiksi pohditaan 

työelämävastaavan pestin integroimista hallitukseen, sekä pohditaan järjestövastaavan 

tarpeellisuutta. 

 YTY-toimihenkilön valitseminen jokaisesta ainejärjestöstä helpottaisi YTY:n suhdetta 

yliopiston ja ainejärjestöjen välisenä toimijana. 

 Tutkitaan tulevaisuudessa, miten etäkokouksen pitäminen olisi entistä helpompaa, 

esimerkiksi äänestämisen näkökulmasta. 

 YTY toivoo opiskelijoiden pitävän itsestään ja toisistaan huolta! Vaikka fyysinen 

kontaktimme vähenee niin ei anneta sen haitata yhteishenkeämme! 😊 

 

12. Kokouksen päättäminen  

 Päätetään kokous klo 13:11 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Heidi Kusnetsov   Mikael Marjamäki 

 Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Emma Linnakallio   Venla Vepsäläinen 

 Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


