
Yhteiskunta ja terveystieteiden ylioppilaat ry 

Hallituksen kokous 

Maanantaina 9.10.2019 klo 16.00 

Linna K107, Tampereen yliopisto 

 

Läsnä hallituksesta: Helena Rantakokko, Iina Varis, Hannele Pajunen, Reetta Mäntylä, Miska Puputti, Mikael 

Wallin, Emma Linnakallio 

Läsnä hallituksen ulkopuolelta: Merja Sovala, Miska Räty, Sonja Veistinen 

Poissa hallituksesta: Minttu Malkamäki (ilm.), Vili Riuttala (ilm.) 

 

1. Kokouksen avaaminen  

• Avataan kokous klo 16.02. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

• Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu lähetetty ajoissa viikkoa ennen. 

3. Pöytäkirjantarkastajat  

• Valitaan Iina Varis ja Hannele Pajunen. 

4. Esityslistan hyväksyminen  

• Muutetaan kohdaksi kuusi ’Tilavarausasiat’, jolloin muut siirtyvät kutsusta yhdellä eteenpäin. 

Muuten hyväksytään sellaisenaan. 

5. Ilmoitusasiat  

• Kutsu tullut Teeman ja Cortexin vuosijuhliin, virallista edustajaa ei tule, mutta terveiset matkalla. 

Sama koskee SOS:ia mutta virallista kutsua ei ole tullut. 

• Cortexin syysbileissä ja fuksisuunnistuksessa oltu.  

• Hallituksen jäsen käynyt esittelemässä YTY:ä ja tämän toimintaa Salusin, Cortexin ja Aatoksen 

kokouksissa. 

Mikael tuli 16:05. 

Miska tuli 16:07. 

6. Tilavarausasiat 

• Järjestökahveilla tullut esille, että keskustakampuksen tilanvarauksen järjestelmä tulee 

muuttumaan. Jokaisesta järjestöstä 1-3 henkilöä valitaan sähköisen järjestelmän käyttäjiksi. 

• Valitaan Helena Rantakokko ja Minttu Malkamäki käyttäjiksi YTY ry:stä. 

7. Talousasiat  

• Tilin saldo kokouksen hetkellä: 918,15€ 

• Tulot: 



o 500 € Tiedekunnan tukea 

o Haalarimerkkien maksut: Interaktio, Ääni, Cortex ja Salus maksaneet. Patina maksaa pian. 

• Menot: 

o Osuuspankin palvelumaksu 8,30€ 

• Budjetointi: 

o Mikael Wallinille haalarimerkeistä 330€ 

o Helena Rantakokko kokoustarjottavat 12,47€ 

• Käteiskassasta puhetta ja päätetään perustaa se seuraavassa kokouksessa. 

Merja Sovala saapui klo 16:20. 

8. Koulutuspoliittiset asiat 

• Dekaanin tapaaminen 18.9. jossa Minttu läsnä. Mm. opiskelijahelpparista puhetta, hyvinvointiasiat 

kartalla ja tapaaminen asian tiimoilta 22.10. Yhteistyöseminaari 26.-27.11. liittyen tavoiteajassa 

valmistumiseen, jonne ainejärjestöiltä ja YTY:ltä edustukset.  

• 23.9. ollut järjestökahvit, joissa puhetta mm. tilavarauksista ja kriisiviestinnästä. 

• Seuraava dekaanin tapaaminen 13.11. hallopedeille ja puheenjohtajille. 

• 12.12. koko tiedekunnan leffailta Finnkinossa. 

9. Viestintäasiat  

• Sähköpostilista nyt käytössä, hieman alkuvaikeuksia ollut mutta asia selvittelyn alla, jotta saadaan 

kaikki toimimaan mahdollisimman hyvin. Kaikki hallitukset on nyt jotenkuten lisätty listalle ja 

tavoitettu. 

• Nettisivujen tekninen puoli kunnossa, mutta pientä hiomista vailla. Tuleva osoite www.yty-ry.fi. 

Hyvin etenee! 

• Järjestöesittelyt pyörineet kokouksesta edellisen ja tämän viikon, kaikilta järjestöiltä on saatu 

täytetyt slidet ja hyvin on sujunut. Instagramissa esittelyt kiinnitetty profiiliin ja jaettu päivityksinä 

Facebookkiin. Jokaisen kuvan on nähnyt noin 100 ihmistä. 

• Hallituspestien ja hallituslaisten esittelyt tulossa kiinteinä päivityksinä Instagramiin marraskuun 

alussa alustavasti. Emma lupasi suunnitella sitä varten rungon. 

10. Tulevat tapahtumat  

• Workshop-päivä tulossa 29.10. ja ilmoittautumisia on jo tullut muutama. Tila varattu Päätalolta. 

Työpajojen vetämisestä sopiminen ja muu keskustelun alla. Toivotaan kovasti, että paikalle saapuu 

tarpeeksi kiinnostuneita toimijoita ideoimaan YTY:n tulevaa toimintaa. Ilmoittautuminen auki 

20.10. asti, jonka jälkeen aloitetaan kunnon työpajojen suunnittelu. 

• Suomen EU-puheenjohtajuuden keskustelutilaisuudesta laitettu sähköpostia. 

• Syyskokous 25.11. maanantaina noin kello 15 alustavasti. Ennen sitä luultavasti jonkun YTY:n 

kokouksen yhteydessä ns. kalasteluilta, jossa toiminnasta kiinnostunut saa matalalla kynnyksellä 

tutustua toimijoihin ja toimintaan. 

• Huminoiden parista tavattu epäformaalisti ainejärjestöjen tapahtumavastaavilta. Viesti pääasiassa 

sellaista, että YTY on toivottu organisaattori tapahtuman järjestämiseksi. Huminoita ei nyt tänä 

syksynä järjestetä, mutta niiden pariin palataan tulevalla kaudella ja ne pidetään mukana 

ajatuksissa. 

11. Muuta esille tulevaa  

- 

http://www.yty-ry.fi/


12. Seuraava kokous 

• Marraskuun alkupuolella seuraava kokous, Doodle tulossa. 

13. Kokouksen päättäminen 

• Päätetään kokous klo 17.19. 

 

 

 

______________________________                                    ____ 

 __________________________________ 

Helena Rantakokko                                                                      Emma Linnakallio 

Puheenjohtaja                                                                               

 Sihteeri 

 

 

 

________________________________                              __ 

 ____________________________________ 

Iina Varis                                                                                       

 Hannele Pajunen 

Pöytäkirjan tarkastaja                                                                 Pöytäkirjan 

tarkastaja 


