
Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 2/2020 
 
Aika: Maanantai 10.2.2020 klo 16.00 
Paikka: TAU Linna 5 krs. Monitoimitila (5017) 
 
Läsnä hallituksesta: Heidi Kusnetsov, Mikael Marjamäki, Venla Vepsäläinen, Emma 
Linnakallio, Mikael Wallin, Merja Sovala, Reetta Mäntylä 
 
Läsnä hallituksen ulkopuolelta: Sonja Veistinen, Helena Rantakokko, Vilma Hyttinen, Iiris 
Tauber, Fanny Kaivonen 
 
Poissa hallituksesta: Vili Riuttanen 
 
 

1. Kokouksen avaaminen 

 Avataan kokous klo 16:07 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajat 

 Valitaan Merja Sovala ja Mikael Wallin. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

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

 

5. Ilmoitusasiat 

 Iiris Tauber, YTY:n TREY:n järjestökummin on käymässä kokouksessa ja tuo TREY:n 

terveiset. 

 Maanantaina 17.2. YTY:n järjestötapahtuma. 

 Salus ry:ltä tullut vujukutsu, puheenjohtaja edustaa, kiitämme kutsusta. 

 Ääni ry:ltä tullut vujukutsu, kiitämme kutsusta, harkitsemme edustajaa. 

 

6. Talousasiat 

 Pankissa ei ole vielä käyty vaihtamassa oikeuksia, tehdään tämä ennen seuraavaa 

kokousta. 

 Rahastonhoitaja päättää käyttää Holli-ohjelmaa kirjanpidossa. 

 Tehdään YTY:lle KideApp -käyttäjä. Tätä voisi hyödyntää mm. Huminoiden 

rahaliikenteessä. 

 

7. Järjestöasiat 

 Puheenjohtajien tapaaminen tulossa. Keskustelun aiheina dekaanikahveilla puhuttavat 

asiat. Puheenjohtajien tapaamiseen kaikki ovat tervetulleita, kuten varapuheenjohtajat ja 



kopot. Dekaanikahvit vain puheenjohtajille. Dekaanikahveilla puhutaan tuutoriasioista ja 

opintojen organisoimisesta. Pyritään saamaan käsitellyistä asioista jonkinlainen koonti. 

 Kopo-sektorilta löytyy tällä hetkellä jo Telegram-ryhmä. Kartoitetaan, onko 

rahastonhoitajilla kiinnostusta vastaavanlaiseen ryhmään. Tuutoroinnin, 

tapahtumasektorin, kv-sektorin ja viestinnän ryhmät ovat työn alla. Selvitetään myös eri 

sektoreiden toimijoiden yhteystietoja jatkoryhmäytymistä ja tiedottamista varten. 

 

8.  Koulutuspoliittiset asiat 

 Tänään 10.2. puheenjohtaja ollut tiedekunnan johtoryhmässä esittäytymässä. Dekaani 

osoittanut kiinnostusta taloudellisen tuen tarjoamisesta YTY:lle mikäli hyvä käyttökohde 

ilmenee.  Johtoryhmä toivonut, että korostamme toiminnassamme opiskelijoiden 

hyvinvointinäkökulmaa. Näitä resursseja voisi käyttää jonkinlaiseen 

hyvinvointitapahtumaan, esimerkiksi mielenterveysviikko SOC:ille. 

 Viime torstaina 6.2. pidetty yhteinen koulutuspoliittinen tapaaminen. Mukana oli 

osallistujia koulutuksenohjausryhmästä ja kopoja useista ainejärjestöistä. Tapahtumassa 

esiteltiin kopokenttää ja pidettiin ainejärjestöjen kuulumiskierros. SISU-järjestelmä nousi 

puhutuksi puheenaiheeksi. Huolena on se, miten saadaan oikeaa informaatiota jaettua 

aiheesta. TREY on järjestämässä lähiaikoina SISU-koulutuksen mm. tuutoreille ja 

tuutorivastaaville. Samanlainen koulutus olisi hyvä myös kopoille. 

 Ensi maanantaina 17.2. koulutuksenohjausryhmän ja tiedekuntaneuvoston välinen kopo- 

ja hallopeditapaaminen. Tämä pieni kahvihetki siis tarkoitus järjestää aina joka 

kuukauden kolmas maanantai. 

 Tullut toivomus YTY:lle, että tehtäisiin kannanotto YTHS:n ajanvarauksen helpottamisesta. 

Ajanvaraaminen vaatii jatkuvaa YTHS:n ajanvarauskalenterin seuraamista, ja tämä voi olla 

vaikeaa joillekin opiskelijoille. Harkitsemme ja tutkimme lisää tukitoimien mahdollisuutta. 

Tämän voisimme yhdistää hyvinvointiteemaamme ja -tapahtumaamme. 

Vilma Hyttinen poistui klo 16:58 

 

9.  Viestintäasiat 

 Tiedekunnan toimittaja haluaa tehdä jutun YTY:stä ja Huminoista tiedekunnan lehteen ja 

tehdä noston Twitteriin. 

 YTY:n internetsivut ovat yhä työnalla. Nettisivuille tulossa tietopankki, johon voisi laittaa 

mm. yhdenvertaisuussuunnitelman. Myös pöytäkirjoille tulossa paikka. 

 Sähköpostilistat saatu toimittamaan viestit kaikille ainejärjestöille, lukuun ottamatta SOS 

ry, joka on vielä toimimatta. 

 Jatketaan Telegram- ja tarvittaessa Tuni Groups- ryhmien luomista eri 

ainejärjestösektoreille. 

 

10.  Tulevat tapahtumat 

 Huminat 26.3. Huminoiden järjestämistapaaminen 11.2. Tapahtuma tullaan järjestämään 

H5:ssä. Teemana Countryside vs. City. Kysymyksenä vielä tapahtuman taloudellisen 

vastuun jakautuminen. 



 17.2. YTY:n Workshop tapahtuman Facebook-eventti tehty ja sähköposti lähetetty. 

Paikkana Toas Ninansampo. Mainostetaan tapahtumaa vielä lisää. 

 Hallitusesittelyt alkavat 24.2. YTY:n Instagramissa. 

 

11.  Muuta esille tulevaa 

 - 

 

12. Kokouksen päättäminen  

 Päätetään kokous klo 17:41 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Heidi Kusnetsov   Mikael Marjamäki 

 Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Merja Sovala   Mikael Wallin 

 Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


