
Yhteiskunta ja terveystieteiden ylioppilaat ry 

Hallituksen kokous 

 

Aika: Keskiviikkona 28.8.2019 klo 18.30 

Paikka: Linna K107, Tampereen yliopisto 

--- 

Läsnä: Helena Rantakokko, Minttu Malkamäki, Miska Puputti, Reetta Mäntylä, Emma Linnakallio 

Poissa: Hannele Pajunen, Mikael Wallin, Iina Varis, Vili Riuttanen 

Läsnä hallituksen ulkopuolelta: Merja Sovala, Lauri Ikola, Nelli Nygård, Kuisma Keskinen, Miro Suomela, 

Juho Rekola 

--- 

1. Kokouksen avaaminen 

● Avataan kokous klo 18:30. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

● Kutsu lähetetty tarpeeksi ajoissa, paikalla yli puolet hallituksen jäsenistä.  Todetaan kokous 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Pöytäkirjantarkastajat 

● Valitaan Miska Puputti ja Lauri Ikola. 

4. Esityslistan hyväksyminen 

● Hyväksytään esityslista siinä muodossa, jossa se on lähetetty jäsenistölle. 

5. Ilmoitusasiat 

● YTY:lle on tullut kutsu TREY:n vuosijuhlille kahdelle henkilölle.  

● Kokouksessa esitetään kutsu SOS ry:n vuosijuhlille. 

6. Talousasiat 

● Tilin saldo kokouksen hetkellä 492,80€ 

● Menot: 

o  

● Tulot: 

o  

7. Järjestöasiat 

● Kesäkuun hallituksen tapaamisessa muodostettu viisivuotissuunnitelma/toimintastrategia on 

kirjoitettu melkein kokonaan puhtaaksi ja näyttää jo melko hyvältä. Syyskokouksessa esitellään 

virallinen ja siistitty valmis toimintastrategia, joka hyväksytetään jäsenistöllä. 

● Suunnitelmissa on YTY:n toimintaa ohjaava workshop jäsenjärjestöjen hallituksille, päivä lyötävä 

lukkoon. Alustavasti kaavaillaan ajaksi lokakuuta ja iltapäivää. Yhteydenottoa järjestöille tulossa 



asian tiimoilta todennäköisesti puheenjohtajien kautta esimerkiksi Doodlen muodossa. Ideana 

pienryhmissä toteutettava workshop per toimintasektori, joihin toivotaan edustajia 

jäsenjärjestöistä. Vetäjiksi tulee YTY:n hallituksen jäseniä.  

● Jäsenjärjestöjen kansainvälisyysvastaavista koottu sähköpostilista, joka mahdollistaa yhteydenoton. 

Täydennetään tarvittaessa.  

● TREY:n hyvinvointiviikko tulossa viikolla 44, YTY:n rooli ja mahdollinen osallistuminen harkinnan 

alla. 

● 18.-22.11. on kansainvälinen teemaviikko, mahdollisuutta osallistua toimintaan harkitaan, kun 

tarkempi informaatio teemaviikon rakenteesta tulee tietoon. 

● Pohdintaa YTY:n kevätkauden tapahtumista. Alustavasti keskusteluissa keväällä järjestettävä YTY:n 

rastikierros kaikille jäsenille. Vastaavia tapahtumia järjestetään syksyisin usein fukseille, mutta olisi 

varmasti osallistavaa ja hauskaa myös vanhemmille osallistujille. Alustava suunnitelmanimi YTY:n 

kevätrieha. 

8. Koulutuspoliittiset asiat 

● Jäsenjärjestöjen koulutuspoliittisille vastaaville laitettu yhteisestä tapaamisesta viestiä 

toukokuussa, mutta ajankohta ei ollut sopiva tarpeeksi monen tavoittamiseen. Uutta yritystä 

tapaamisesta nyt syksylle: kopojen toiveiden kartoitus tärkeää ennen suuria kehityssuunnitelmia 

sektorille. Keskeistä pohtia miten YTY voi olla hyödyksi koulutuspoliittisen kentän toimijoille. 

Harkitaan myös TREY:n edustajan kutsumista tapaamiseen kopo-sektorin tämän hetkisen 

sekavuuden vuoksi. 

● Kaavaillaan kopo-sektorin pohdintaan tuokiota osan hallituksen jäsenten kesken. 

● Keskustellaan lyhyesti tulevana keväänä yhteishakuun tulevasta uudesta tutkinto-ohjelmasta 

Sustainable Urban Development eli läheisemmin SUD. Seurataan tutkinnon kehittymistä. 

● Mainitaan myös yhteiskuntatutkimuksen pääsykoeuudistus MOOC-kurssin muodossa. Tämäkin jää 

seurantaan. Ollaan tarvittaessa osana keskustelua. 

● Puheenjohtaja Helena tapasi dekaanin kanssa, päällimmäisenä esiin jäi tämän positiivinen asenne. 

Rahaa olisi mahdollista hakea tiedekunnalta projektiluontoiseen toimintaan ja joihinkin juokseviin 

kuluihin. Dekaanin toiveena olisi osallistaa järjestön toimintaan mahdollisimman paljon ns. 

rivijäseniä eli opiskelijoita, jotka eivät muuten ole aktiivisesti mukana esimerkiksi 

ainejärjestötoiminnassa. Harkitaan hyvinvointiin ja mielenterveyteen keskittyvän budjetin 

pyytämistä esimerkiksi ihan konkreettisiin esineisiin, joilla edistää opiskelijoiden hyvinvointia: 

esimerkiksi jumppapalloja ja vastaavaa. Tästä keskustelua puheenjohtajien tapaamisessa. 

Mahdollista olisi myös hakea tiedekunnan tukea tapahtumiin ja yleiseen yhteisöllisyyden 

kehittämiseen. Tätä varten aletaan luoda yleistä budjettisuunnitelmaa. 

● Dekaanin toiveena YTY:n toiminnalle olisi myös opiskelijoiden integrointi enemmän 

tutkimusryhmiin ja vastaavaan tieteelliseen toimintaan. Tästä keskustellaan johtoryhmän 

kokouksessa, jonne puheenjohtaja Helena osallistuu. 

● Marraskuun aikana tulossa toinen dekaanin tapaaminen ja sitä edeltävä puheenjohtajien 

tapaaminen vielä ennen syyskokousta 

9. Viestintäasiat 

● Nettisivut etenevät. Tilaus tehdään kokouspäivänä ja Miska alkaa työstää nettisivuja kuntoon. 

● Pohditaan somea: hallituksen ja jäsenjärjestöjen Instagram-esittelyt alkavat olla ajankohtaisia. 

Emma lupaa suunnitella alustavasti järjestöjen esittelyn aikataulua ja rakennetta, joka viedään 

puheenjohtajien kokouksessa järjestöille. Hallituksen jäsenet esittelevät itsensä ja pestinsä 

lähempänä syyskokousta potentiaalisten tulevien hallituksen jäsenten kalasteluksi. 

● Harkitaan YTY:n jäsenen vierailua jäsenjärjestöjen hallitusten kokouksiin. 



● Pohditaan sujuvinta tapaa jakaa YTY:n pöytäkirjat jäsenille. Läpinäkyvyys ja tiedottaminen on 

tärkeää järjestön toimivuuden kannalta. Pyritään tulevaisuudessa saamaan toimimaan järjestely, 

jossa sähköpostit menisivät suoraan jäsenjärjestöjen listoille ilman puheenjohtajien toimimista 

välikätenä. 

10.Tulevat tapahtumat 

● 9.9. Puistoappro vaihto-oppilaille.  YTYstä edustaja Merja + ehkä Miska tai Helena.  Palkinnoiksi 

rasteille sponssataan pari YTY:n haalarimerkkiä. 

● 18.9. TREY:n fuksisuunnistus – osallistujiksi alustavasti Hannele, Helena, Miska ja Reetta. 

● 25.-26.9. TREY:n järjestö- ja harrastemarkkinat – alustavasti edustajiksi Emma, Helena mikäli YTY 

osallistuu. Lisätietoa tapahtumasta odotellaan. 

● 24.9. Cortexin järjestöinfo – Helena ja Minttu osallistuvat. 

● 8.10. Cortexin fuksikastajaiset – alustavasti Minttu, Mikael ja Helena osallistuvat. 

● 19.10. TREY:n vuosijuhlat – keskustellaan osallistumisesta myöhemmin. 

● 26.10. SOS ry:n vujut – keskustellaan osallistumisesta myöhemmin. 

● Ensi kokouksessa suunnitteluun tulossa alustavasti YTY:n mahdolliset ensimmäiset sitsit.  

11.Muuta esille tulevaa 

- 

12.Kokouksen päättäminen 

● Päätetään kokous ajassa 19:28. 

 

 

 

____________________________________ __________________________________ 

Helena Rantakokko   Emma Linnakallio 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

 

____________________________________ ___________________________________ 

Miska Puputti    Lauri Ikola 

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 

 


