
Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 7/2020 
 
Aika: Perjantai 2.10.2020 klo 16.00 
Paikka: Microsoft Teams -palvelun välityksellä 
 
Läsnä hallituksesta: Heidi Kusnetsov, Mikael Marjamäki, Merja Sovala, Vili Riuttanen, Venla 
Vepsäläinen, Mikael Wallin 
 
Läsnä hallituksen ulkopuolelta: Sonja Veistinen, Otso Lensu 
 
Poissa hallituksesta: Emma Linnakallio (ilm.), Reetta Mäntylä 
 
 

1. Kokouksen avaaminen 

• Avataan kokous klo 16:01 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajat 

• Valitaan Mikael Wallin ja Venla Vepsäläinen. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

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

 

5. Ilmoitusasiat 

• Tiedekunta järjestää perjantaisin klo 12 etäopiskelun tukitapaamisia Zoomissa. Eventti 

löytyy YTY:n Facebook-sivuilta. 

 

6. Talousasiat 

• Tilin saldo 1.10.2020: 1 758, 92 € 

• Tilitapahtumat: 

o Menot: 6,93 € 

▪ Osuuspankki, elokuun palvelumaksu, 6,93 € 

o Tulot: 845,45 € 

▪ 5 x Huminoiden tasausmaksu á 39,09 € 

• Patina, Interaktio, SOS, Iltakoulu, Aatos 

▪ TREY, kv-tapahtumalle tuki, 650 € 

• Budjetoinnit: 

o - 

• Muut talousasiat: 

o Vuoden 2021 talousarvion suunnittelu alkaa. 

 



7. Järjestöasiat 

Otso Lensu saapui klo 16:15 

• Yhdenvertaisuuskysely SOC:in opiskelijoille 

o Dekaani on pyytänyt opiskelijat mukaan yhdenvertaisuuden kehittämiseen. 

Ainejärjestöt toivoneet juuri opiskelijoiden ääntä enemmän. Ainejärjestöt tekevät 

yhdenvertaisuuskyselyt, joista tehdään kooste, joka sitten esitellään yliopiston 

hallinnolle. 

• YTY:n syyskokous todennäköisesti marraskuussa. 

o Pohditaan syyskokouksen pitämistä yliopiston tiloissa. Treyn mukaan yliopistolta 

pitäisi olla mahdollista varata syyskokousta varten poikkeuksellisesti tiloja yli 

kahdeksi tunniksi. 
• Pidetään hallituksen pestien esittely Instagramissa. 

 

8.  Koulutuspoliittiset asiat 

• Hallopedien kokoonpanoa koskevan esityksen tekeminen 

o Aiheesta keskusteltu ainejärjestöjen puheenjohtajien kanssa. Sovittu, että tehdään 

esitys YTY:n kautta. Järjestöt saavat edelleen halutessaan valita edustajansa 

tekemään esitystä. Edustajiksi valittu Otso Lensu ja Heidi Kusnetsov. Hyväksytään. 

• Ainejärjestöiltä tullut toivomus mahdollisuudesta antaa palautetta 

Koulutuksenohjausryhmälle. Tämä voisi toimia esimerkiksi YTY:n internetsivuille 

laitettavan palautelomakkeen kautta. Sovitaan tarkemmin asiasta Kohryn kanssa. 

• Etänyrkki-työryhmältä tullut kutsu SOC:in puheenjohtajille keskustelemaan etäopiskelun 

kehittämisestä. Tapaaminen sovittu keskiviikolle 7.10 klo 10.30-11.15. 

Venla Vepsäläinen poistui klo 16:31 

• SOC:in opintoneuvojat jatkavat poikkeuksellisesti syksyn loppuun saakka (alun perin vain 

30.9. saakka). 

 

9.  Tulevat tapahtumat 

• Jatketaan Huminoiden kehittämistä ja pyritään saamaan ne toteutumaan tulevaisuudessa. 

• Harkitaan etätapahtuman järjestämistä, esimerkiksi uusille opiskelijoille. Tämän voisi 

heittää ideana parille ainejärjestöllekin poikkitieteellisenä tapahtumana. 

 

10.  Viestintäasiat 

• Kommunikoidaan viestintävastaaville etänyrkin tarjoamista etäopastuksista. 

• YTY:n nettisivuilta puuttuu enää palauteosio. Myös englanninkielinen käännös on kesken. 

Projekti etenee. 

 

11.  Muuta esille tulevaa 

• Fuksikirje on työn alla. Kirje muokattavissa myös helposti yleiseksi infopaperiksi YTY:stä. 

 

12. Kokouksen päättäminen  

• Päätetään kokous klo 16:55 



 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Heidi Kusnetsov   Mikael Marjamäki 

 Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Mikael Wallin   Venla Vepsäläinen 

 Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


