
Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 6/2020 
 
Aika: Tiistai 1.9.2020 klo 11.00 
Paikka: Päätalo luentosali A05 & Microsoft Teams -palvelun välityksellä 
 
Läsnä hallituksesta: Heidi Kusnetsov, Mikael Marjamäki, Emma Linnakallio, Merja Sovala, 
Vili Riuttanen, Venla Vepsäläinen, Mikael Wallin, Reetta Mäntylä 
 
Läsnä hallituksen ulkopuolelta: Sonja Veistinen, Roosa Mäkynen, Noora Saajanne, Ida 
Pajupuro, Nette Hurme 
 
Poissa hallituksesta: - 
 
 

1. Kokouksen avaaminen 

 Avataan kokous klo 11:04 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajat 

 Valitaan Emma Linnakallio ja Reetta Mäntylä. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

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

 

5. Ilmoitusasiat 

 Hallopedihaku toimikaudelle 2020-2021 auki 13.9. asti. 

Ida Pajupuro liittyi keskusteluun klo 11:08 

6. Talousasiat 

 Tilin saldo 31.8.2020: 920,40 € 

o Menot: 266,68 € 

o Tulot: 874,09 € 

 Tilitapahtumat: 

o Kesäkuu: 

 Tampereen ylioppilaskunta, toiminta-avustus, +835 € 

 Osuuspankki, toukokuun palvelumaksu, -6,80 € 

 Multim Oy, nettisivut -84 € 

o Heinäkuu: 

 Treanglo Oy, Huminat, -161,29 € 

 Osuuspankki, kesäkuun palvelumaksu, -7,57 € 

 

o Elokuu: 



 Cortex ry, Huminoiden tappioiden tasaus, +39,09 € 

 Osuuspankki, heinäkuun palvelumaksu, -7,02 € 

 Budjetoinnit: 

o Huminat 161,29 € 

o Nettisivut 84 € 

 Muut talousasiat: - 

Nette Hurme liittyi keskusteluun klo 11:15 

 

7.  Tulevat tapahtumat 

 Huminat siirretty ensi keväälle. Aloitetaan valmisteluita jo syksyllä. Pyritään sitomaan 

tapahtuma jäsenainejärjestöjen toimintasuunnitelmiin. 

 Suunnitteilla ollut yrityspäivä siirretään alustavasti keväälle. 

 Suunnitteilla ollut SOC:in yhteinen hengailutapahtuma perutaan. 

o Harkitaan olisiko koko SOC:in yhteinen Telegram-ryhmä kannattava perustaa. 

 Harkitaan pienimuotoista kv-tapahtumaa. 

 

8. Järjestöasiat 

 Tiedekunnan puheenjohtajatapaamisesta: ainejärjestöillä menee ihan hyvin, 

koronatilanne huolestuttaa ja mietityttää. Ainejärjestöt toivoneet enemmän tukea TREY:n 

osalta tilojen hankkimiseen ja (etä)tapahtumien järjestämiseen. Hallitustoimijat voivat 

ihan hyvin, hallitushommiin suhtauduttu positiivisesti mutta muut asiat koettu 

kuormittaviksi. Sopo ja kopo tällä hetkellä varsin kuormittavia. Näille osa-alueille pyritty 

koordinoida lisää resursseja. Puheenjohtajien tapaamisessa keskusteltiin yliopiston 

yhdenvertaisuusasioista. Aiheena mm. Antirasismi sekä sukupuolittavan puheen ja luokan 

olettamisen ehkäiseminen. Ainejärjestöissä koettiin, että olisi hyvä saada yliopiston 

puolesta yhdenvertaisuuskysely koko opiskelijakunnalle. 

Ida Paju ja Vili Riuttanen poistuivat klo 11:58 

Noora Saajanne, Roosa Mäkynen ja Emma Linnakallio poistuvat klo 12:01 

Venla Vepsäläinen poistui klo 12:02 

 Viime torstaina 27.8. YTY ollut edustamassa Interaktion fuksitapahtumassa, tänään 1.9. 

YTY edustamassa Salus ry:n kopokahveilla, mahdollisesti ollaan menossa myös Patinan 

fuksitapahtumaan. Fuksiseikkailussa paljon edustamassa YTY:n jäsenjärjestöjä. Cortexin 

syysbileisiin menemistä myös tiedustellaan. Harkitaan edustuksen lähettämistä myös 

hallitusten kokouksiin. 

 Hallitus on kesällä keskustellut YTY:n yhdenvertaisuustyöstä. Erityisesti antirasistiset 

strategiat otettava huomioon ja pohdittava, miten tämä näkyy YTY:n toiminnassa. 

Harkitaan yhdenvertaisuusvastaavan pestin lisäämistä hallitukseen tulevalle kaudelle. 

YTY pyrkii ottamaan mm. 5-vuotissuunnitelmassa huomioon yhdenvertaisuustoimien 

kehittämisen ja antirasistisen näkökulman.  

 Pohditaan Black Lives Matter –liikkeen tukemista ja kannanoton tekemistä asiaan liittyen, 

josta oli myös kesällä puhetta. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan edunvalvontajärjestönä 

YTY:n on tärkeää huomioida ajankohtainen yhteiskunnallinen tilanne, erityisesti, kun asia 



koskettaa opiskelijoiden hyvinvointia. Tehdään julkaisu sosiaaliseen mediaan asian 

tiimoilta.  

 Pohditaan kannanottojen tekemiseen liittyviä seikkoja tulevaisuuden kannalta. 

Kannanotoista olisi tärkeää keskustella virallisesti esimerkiksi kokouksissa. Nopeasti 

päätöksen vaativissa tilanteissa (kuten keväällä kv-opiskelijoiden esitys stipendisääntöjen 

muuttamisesta) asiaa voidaan käsitellä esimerkiksi Teamsissä. 

 Luodaan dokumentti toimintakertomusta varten Teamsiin, jotta toimintasuunnitelmaa 

voidaan alkaa suunnitella. Myös 5-vuotissuunnitelma täytyy hyväksyä syyskokouksessa, 

joten tehdään se syksyn aikana valmiiksi.  

 YTY:n arvotyön voisi aloittaa jäsenkyselyllä, josta sitten tehtäisiin koonti. Asiasta lisää 

kanavissamme. 

 Haetaan toimariksi tulkki. Useissa tilaisuuksissa koettu hankalaksi tuoda omia asioita ilmi 

englanniksi englanninkielisille osallistujille. Saavutettavuuden kannalta kääntämistyö on 

kuitenkin tärkeää, ja tulkki olisi tarpeellinen 

esimerkiksi syyskokouksessa. Harkitaan myös pöytäkirjojen kääntämistä englanniksi.  

 

9.  Koulutuspoliittiset asiat 

 SISU aiheuttanut ongelmia vanhemmille opiskelijoille, uusilla opiskelijoilla ollut 

helpompaa. Kaivattu enemmän koulutusta ja ohjausta aiheesta enemmän myös 

vanhemmille opiskelijoille. SOC:in SISU-opintoneuvoja on paikalla kertomassa 

ajankohtaisesta tilanteesta. SISU-hakemusten käsittely ruuhkautunut kovasti - 

valmistumaan pyrkivät ovat käsiteltävänä ensisijaisesti. Opintoneuvojien puolesta esitetty 

toivomus, että esimerkiksi toisen vuoden opiskelijat, joilla valmistuminen ei ajankohtaista, 

eivät lähettäisi vielä SISU:ssa hakemuksia. Esitetään opiskelijoiden puolesta toivomus 

SISU-koontisähköpostista, jossa olisi kokoavasti tietoa SISU:n käytöstä. 

 Koulutuksenohjausryhmän kanssa sovittu kesän aikana, että opiskelijavarajäsenestä 

tehdään varsinainen jäsen.  

 Tiedekunnan puolesta valmistauduttu paljon uusien opiskelijoiden vastaanottamiseen. 

 Dekaanilla ja puheenjohtajilla tapaaminen 7.9. 

 

10.  Viestintäasiat 

 YTY:n fuksikirje tehty. Pyydetään ainejärjestöiltä fuksien sähköpostit, joihin sen voisi 

jakaa. Muuten jaetaan se tuutorivastaaville, jotka voivat sitten laittaa sen eteenpäin. 

Kirjeen voi myös ottaa mukaan tulosteena fuksitapahtumiin. 

 Harkitaan, että tehdään hallopedihausta postaus someen. 

 YTY:n nettisivut lähiviikkoina valmiit, pidetään niille jonkinlainen julkistus. 

 Harkitaan myös YTY:n Facebook-sivun aktivointia. 

Reetta Mäntylä poistui klo 12:59 

11.  Muuta esille tulevaa 

 YTY toivottaa mukavaa lukuvuoden alkua! 

 

 



12. Kokouksen päättäminen  

 Päätetään kokous klo 13:01 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Heidi Kusnetsov   Mikael Marjamäki 

 Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Emma Linnakallio   Reetta Mäntylä 

 Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


