
Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 4/2020 
 
Aika: Keskiviikko 15.4.2020 klo 11.00 
Paikka: Microsoft Teams -palvelun välityksellä 
 
Läsnä hallituksesta: Heidi Kusnetsov, Mikael Marjamäki, Emma Linnakallio, Merja Sovala, 
Vili Riuttanen, Reetta Mäntylä 
 
Läsnä hallituksen ulkopuolelta: Sonja Veistinen, Otso Lensu, Ellen Munkki 
 
Poissa hallituksesta: Venla Vepsäläinen (ilm.), Mikael Wallin (ilm.) 
 
 

1. Kokouksen avaaminen 

 Avataan kokous klo 11:05 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajat 

 Valitaan Vili Riuttanen ja Merja Sovala. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

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

 

5. Ilmoitusasiat 

 Yliopiston kysely etätyöskentelystä on vielä auki viikolle 17. Muistakaa vastata! 

 Kaikkien hallituslaisten ja toimihenkilöiden Instagram-esittelyt on nyt tehty. 

 Tiedekuntaneuvoston hallopedien hakuaikaa on pidennetty 19.4. asti. Haku vain 

syyslukukaudelle 2020. SOC:iin haetaan yhtä varsinaista ja kahta varajäsentä. 

 

6. Talousasiat 

 Pankkioikeuksien vaihto onnistuu verkossa. Suoritetaan vaihto piahkoin, kunhan 

aiheeseen liittyvät asiakirjat on saatu skannattua. 

 

7. Järjestöasiat 

 Dekaanin kokouksessa puhuttu ainejärjestöjen käyttämistä etäalustoista. Ainejärjestöjen 

puheenjohtajille jaettu infoa etäalustojen käytöstä. 

 Poikkeustilassa YTY:n kevätkokouksen voisi periaatteessa järjestää etänä, mikäli 

kokouksella kuitenkin olisi myös jokin fyysinen järjestämispaikka. Kevätkokouksen 

ajankohta toukokuun alkupuolella. 

 

 



8.  Koulutuspoliittiset asiat 

 Dekaanin ja puheenjohtajien tapaaminen jälleen tänään 15.4. 

 Päätetään, että Tiina Pajuvirrasta tehdään Kohryn varaedustajasta varsinainen jäsen ja 

rekrytään uusi varaedustaja. Rekrystä tulee lisää tietoa. 

 14.4. koulutuksenohjausryhmässä: Varadekaani ehdottaa, ettei mihinkään 

sisäänottomääriin tehtäisi muutoksia. Tutkinto-ohjelmat pohtivat itse, muutetaanko 

sisäänottomääriä. Kielikeskus kehittämässä kieliopintojen kokonaisuuksia – muutoksia 

kielipaketteihin on tulossa. 

 Koska fyysiset pääsykokeet on tältä vuodelta peruttu, opiskelijoita ei näillä näkymin tänä 

vuonna rekrytoida valintakoevalvontaan. 

 

9.  Viestintäasiat 

 Dekaanilta tulee aina viikoittain tervehdysviesti. Se tulee YTY:n sähköpostilistalle (ja 

kaikille puheenjohtajille). 

 

10.  Tulevat tapahtumat 

 Tiedekunnan tuutoritapahtuma Teamsissa 17.4. klo 9-12. Tapahtuma tarkoitettu SOC:in 

ainejärjestöjen tuutoreille. 

 

11.  Muuta esille tulevaa 

 - 

 

12. Kokouksen päättäminen  

 Päätetään kokous klo 11:36 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Heidi Kusnetsov   Mikael Marjamäki 

 Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Vili Riuttanen   Merja Sovala 

 Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


