
Yhteiskunta- ja Terveystieteiden ylioppilaat ry:n perustamiskokouksen pöytäkirja 

Aika: Maanantaina 4.3.2019 klo 18.00 

Paikka: Päätalo LS C8, Tampereen yliopisto 

 

Läsnä: 

1. Helena Rantakokko  

2. Mikael Wallin 

3. Miska Puputti, Interaktio pj 

4. Emma Linnakallio, Interaktio vpj 

5. Reetta Mäntylä 

6. Iina Varis 

7. Liina Toivanen, Ääni pj 

8. Henna Kanerva, Teema pj 

9. Hannele Pajunen, Cortex vpj 

10. Sonja Veistinen, Cortex pj 

11. Nelli Nygård, Salus pj 

12. Ellen Monkki, Salus vpj 

13. Anna-Sofia Suoranta, Tipsy vpj 

14. Roosa Rahikka, Tipsy pj 

15. Sanni Saunavaara, SOS sihteeri 

16. Ilona Sorri, SOS pj 

17. Kuisma Keskinen, Aatos rahastonhoitaja 

18. Matti Sammalkangas, Patina pj 

 

1. Kokouksen avaus 

● Kokous avataan klo 18.05. 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

● Puheenjohtaja 

o Ehdotetaan Helena Rantakokko, hyväksytään 

● Sihteeri 

o Ehdotetaan Emma Linnakallio, hyväksytään 

● Pöytäkirjan tarkastajat 

o Ehdotetaan Henna Kanerva ja Ilona Sorri, hyväksytään 

3. Esityslistan hyväksyminen 

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

4. Yhdistyksen sääntöjen hyväksyminen 

● Säännöt toimitettu kokouskutsun yhteydessä. Käytiin läpi kokouksessa.  

● Sääntöihin muokataan kohtaa 8§ ” Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja molemmat yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.” 

muotoon ”Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja molemmat yhdessä 

tai jompikumpi yhdessä hallituksen nimeämän henkilön kanssa”. 

● Säännöt hyväksytään. 

5. Yhdistyksen perustaminen 

● Yhteyshenkilöksi asetetaan puheenjohtaja. Puheenjohtajan osoite toistaiseksi YTY:n virallinen 

osoite, tutkaillaan mahdollisuutta Pinni A:ssa sijaitsevaan postilaatikkoon. 

● Jokaisen järjestön edustaja (ei Aatos) allekirjoitti paperisen perustamisdokumentin. Aatos ei ole 

rekisteröitynyt järjestö, jonka vuoksi ei voi olla virallinen perustajajäsen, vaikka tasavertainen jäsen 

muuten onkin.  



(Matti Sammalkangas saapui 18.35) 

6. Ensimmäisen toimintavuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen 

● Toimintasuunnitelma oli liitteenä kokouskutsussa. Käytiin kokouksessa läpi. 

● Muutoksia kokouskutsun yhteydessä toimitettuun toimintasuunnitelmaan: 

o Kohtaan ’Tiedotus ja viestintä’ lisätty lause: ”Sosiaalisen median kanavia voidaan käyttää 

esimerkiksi jäsenjärjestöjen poikkitieteellisistä tapahtumista tiedottamiseen.” 

o ’Lopuksi’- kohdasta poistettu ilmaisu ”perustamistaan jo kauan odotelleen” selkeyden 

vuoksi. 

● Hyväksytään toimintasuunnitelma yksimielisesti. 

7. Yhdistyksen jäsenmaksujen määrääminen 

● Varsinaisia jäsenmaksuja ei tule olemaan. Jokainen liittyvä järjestö maksaa 30€:n starttituen, jolla 

tuetaan järjestön toiminnan aloittamista. Tämä maksu on kertaluontoinen.  

● Kaikki järjestöt kannattavat. 

8. Ensimmäisen talousarvion hyväksyminen 

● Talousarvio toimitettu kokouskutsun yhteydessä. Muutamia muutoksia tehty varainhankinnan ja 

tapahtumien budjettiin muuttamatta yhteenlaskettuja loppusummia. Talousarvio on tosiaan arvio, 

joka saattaa jonkin verran muuttua olosuhteiden mukaan.  

● Talousarvio hyväksytään yksimielisesti. 

9. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valitseminen 

● Puheenjohtaja: 

o ehdolle asettuu Helena Rantakokko 

o päätetään ettei tarvita äänestystä 

o puheenjohtajaksi valitaan: Helena Rantakokko 

● Varapuheenjohtaja: 

o sähköisen hakemuksen lähettänyt Minttu Malkamäki 

o päätetään ettei tarvita äänestystä 

o varapuheenjohtajaksi valitaan: Minttu Malkamäki 

● Hallituksen muut jäsenet (voidaan valita 2-9, pestit jaetaan tarkemmin järjestäytymiskokouksessa): 

o Emma Linnakallio, Mikael Wallin, Iina Varis, Reetta Mäntynen, Miska Puputti, Hannele 

Pajunen paikalla olijoista ilmoittautuvat halukkaiksi hallitustoimintaan. 

o Sähköinen hakemus hallituksen jäseneksi: Vili Riuttanen  

o Valitaan kaikki edellä mainitut hallitukseen. 

10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen 

● Henna Kanerva valitaan varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi 

● Matti Sammalkangas valitaan varatoiminnantarkastajaksi 

11. Järjestäytymiskokouksen ajankohdan päättäminen 

● Järjestäytymiskokouksen ajankohta päätetään yhteisellä sopimuksella sovittavan myöhemmin 

valittujen hallituksen jäsenten kesken.  

12. Muut asiat 



● Keskustellaan YTY ry:n logolla varustettujen haalarimerkkien tilaamisesta, sekä siitä, kuinka monta 

niistä eri ainejärjestöt haluavat ostaa. Palataan asiaan myöhemmin. 

13. Kokouksen päättäminen 

● Päätetään kokous klo 19.23. 

 

 

 

__________________________________  ___________________________________ 

Helena Rantakokko   Emma Linnakallio 

Kokouksen puheenjohtaja  Kokouksen sihteeri 

 

 

__________________________________  ____________________________________ 

Henna Kanerva    Ilona Sorri 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 


