
 

 

Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 6/2021 
 
Aika: Keskiviikko 1.9.2021 klo 17:00 
Paikka: Microsoft Teams -palvelun välityksellä 
 
Läsnä hallituksesta: Mikael Marjamäki, Suvi Varissaari, Heidi Kusnetsov,  
Merja Sovala, Mikko Majaneva, Miro Suomela 
 
Läsnä hallituksen ulkopuolelta: Isabel Lehtikallio 
 
Poissa hallituksesta: Sonja Veistinen (ilm.) 
 
 

1. Toimijoiden kuulumiset 

 

2. Kokouksen avaaminen 

 Avataan kokous klo 17:08 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajat 

 Valitaan Mikko Majaneva ja Suvi Varissaari. 

 

5. Esityslistan hyväksyminen 

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

 

6. Ilmoitusasiat 

 YTY ry kannatti Oikeus Olla -aloitetta. Kannatusilmoitus lähetettiin 27.5 ja yhdistyksen 

kannatuksesta löytyy tiedot aloitteen nettisivuilta.  

 YTY:n toimintahenkilöhaku alkaa viikolla 36.  

 

Merja Sovala liittyi keskusteluun klo 17:14 

 

7. Talousasiat 

 Tilin saldo 1.9.2021: 2985,64€ 

 Tilitapahtumat 

o menot kesäkuu:  

 Osuuspankki, toukokuun palvelumaksu 9,37 € 

 Mikael Marjamäki, kulukorvaus nimenkirjoittajien muutoksesta 20€ 

 Mikael Marjamäki, kulukorvaus virkistäytymisestä 3€ 

 Isabel Lehtikallio, kulukorvaus virkistäytymisestä 3€ 

 Mikko Majaneva, kulukorvaus virkistäytymisestä 3€ 

 Miro Suomela, kulukorvaus virkistäytymisestä 3€ 

 Sonja Veistinen, kulukorvaus virkistäytymisestä 3€ 



 

 

 Multim Oy, nettisivujen ylläpitomaksu 84,03€ 

o menot heinäkuu: 

 Osuuspankki, kesäkuun palvelumaksu 11,70 € 

o menot elokuu: 

 Osuuspankki, heinäkuun palvelumaksu 8,90 € 

 Sonja Veistinen, kulukorvaus tuutorvastaavien tapaamisen tarjoiluista 

7,54€ 

o tulot:  

Kesäkuu: 

 Treyn toiminta-avustus 1009,50 € 

 Tampereen ylioppilassäätiön avustus 617 € 

                             Heinäkuu ja elokuu: -  

  

 Budjetoinnit 

o - 

 Muut talousasiat 

o - 

 

8. Järjestöasiat 

 Pyritään jatkamaan jäsenjärjestöjen kokouksissa vierailemista. Cortexin ja Interaktion 

kokouksissa on käyty keväällä, pohditaan nyt muun muassa Aatoksen, Teeman ja Patinan 

kokouksissa vierailua. Näihin ainejärjestöihin löytyy meidän hallituksesta jäsenet, joten 

pohditaan myös muiden ainejärjestöjen, eli Salusin, SOSin ja TIPSYn hallitusten kokousten 

vierailuja. Halutaan esitellä YTYä ja saada yhteyttä ainejärjestöihin hallitusten tasolla. 

Saadaan edustajat myös näiden ainejärjestöjen kokouksiin. 

 Jäsenjärjestöjen kokousvierailuissa noussut toive saada enemmän koulutusta 

tapahtumavastaaville TREYn suunnalta. Puheenjohtaja on TREY:hyn yhteydessä asian 

tiimoilta. 

 SUD tutkinto-ohjelmalla (Sustainable Urban Development) on oma ainejärjestö Urbanum, 

joka on puoliksi meidän tiedekunnassamme. Pohditaan, voisivatko he liittyä YTY:yn. 

Mikäli he liittyisivät YTY:n jäseniksi, niin olisi pohdittava miten tietyt tiedekunnan asiat 

toimivat SUDissa, esimerkiksi koulutuspolitiikan osalta. Pohditaan, olisivatko SUDin 

ainejärjestön toimijat mukana esim. dekaanin tapaamisissa yms. Selvitetään asiaa, mutta 

todetaan, että SUDin uusi ainejärjestö olisi hyvä saada mukaan osaksi YTYä.  

 YTYn esittäytymiset ainejärjestöjen fuksitapahtumissa: 

o Syyskuussa 22.9 on tulossa fuksiseikkailu, joten YTY on siellä ainakin pitämässä 

rastia.  

o Puheenjohtaja on ollut tiedekunnan fuksitilaisuudessa pitämässä esittelyn YTYstä. 

Kyseessä oli tiedekunnan uusien opiskelijoiden infotilaisuus. 

o Pyritään pääsemään muihin ainejärjestöjen fuksitapahtumiin.  

 Yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen aloitetaan mahdollisimman pian, pidetään asian 

tiimoilta tapaaminen 5.10. Pohditaan mahdollista tapaamista jäsenjärjestöjen sopojen 

kanssa asiaan liittyen. Yv-suunnitelman tekoprosessi toimii TREYn ohjeiden mukaan. 

Tehdään myös turvallisemman tilan periaatteet, jotka pitää hyväksyttää syyskokouksessa. 



 

 

Yv-suunnitelmaan teko on pitempi prosessi, jota kuitenkin aloitetaan nyt ja tehdään 

yhdessä myös 5 v-strategian kanssa. 

 

 

9.  Koulutuspoliittiset asiat 

 Opetussuunnitelmat ovat muuttuneet, mikä on aiheuttanut vaikeuksia kurssi-

ilmoittautumisessa ja Sisun kanssa. Muutokset vaikeuttavat useita eri asioita opintojen 

sujumisessa niin fukseilla kuin vanhemmillakin opiskelijoilla.  

 Pohditaan mahdollista Kohryn varajäsenhakua, sillä yksi paikka jäi keväällä täyttämättä. 

Tästä ollaan yhteydessä Kohryyn. 

 Halloped-hakua täytyisi mainostaa ja muutenkin tuoda hallopedeja lähemmäksi 

ainejärjestöjä. Suunnitteilla on Hallopedien “take over” YTYn Instagramissa samaan 

tapaan kuin keväällä Kohrylla oli. 

 Pohditaan, jos tiedekunnan puolesta voitaisiin järjestää jonkinlainen info 

opetussuunnitelmien muutoksiin liittyen. Ollaan alustavasti yhteydessä asiasta Leena 

Wilkmaniin. 

 7.9 on tulossa TREYn kupillinen kopoa, jossa käsitellään myös Linna-rakennuksen 

luopumiseen liittyvää keskustelua. Pohditaan, että YTY:llä on tässä myös olennainen rooli, 

sillä olemme yhteiskuntatieteiden tiedekunnan edunvalvontajärjestö, ja olemme 

ehdottomasti Linnan säilyttämisen kannalla. YTYn puheenjohtaja pääsee mahdollisesti 

kampuskehityksen kokoukseen kuulemaan faktoja tilojen kohtalosta. Ollaan asiassa 

vahvemmin mukana kun tiedetään enemmän.  

 

10.  Viestintäasiat 

 Palautelomakkeen käsittely: YTY ei ole saanut palautetta.  

 YTY:n toimihenkilöhaun järjestäminen. Hakuviestin laatii viestintävastaava ja alustavasti 

lähetetään YTY:n sähköpostilistalle sekä ainejärjestötoimijoille maanantaina 6.9.2021. 

Hakuun tulevat muun muassa sihteeri, sosiaalipoliittinen vastaava sekä 

tapahtumavastaava. Puheenjohtaja ja viestintävastaava tarkentavat haettavat nimikkeet 

kokouksen ulkopuolella. 

 

 On saatu suullinen kysymys ainejärjestötoimijalta mahdollisuudesta lisätä 

sähköpostilistan sähköpostien loppuun sähköpostilistan tilauksen peruuttamiselle nappi. 

YTY kiittää palautteesta, mutta todetaan olevan viestinnällisesti järkevämpää olla 

lisäämättä lisää dataa sähköposteihin, joilla on tapana olla jo itsessään mittavia. 

o Keskustelua käydään liittyen aiheeseen: missä on ohjeet sähköpostilistalle 

liittymisestä tai poistumisesta sekä tulisiko nämä ohjeet lisätä esimerkiksi YTY:n 

omille verkkosivuille. Päädytään olemaan laittamatta, sillä tahdotaan 

sähköpostilistan sisällön päätyvän niille tahoille ja henkilöille, joita aiheet 

koskettavat. Näin taataan paremmin yleinen yksityisyys. 

 

11.  Tulevat tapahtumat 

 Hyvinvointiviikolla (vko 44) YTY järjestää teemaan liittyvän tapahtuman. Toteutus ja laatu 

suunnitellaan sekä ilmoitetaan lähempänä hyvinvointiviikkoa. 



 

 

 Huminat tuodaan esille, mutta konkreettista suunnittelua ei koeta järkeväksi aloittaa 

COVID-19 pandemiatilanteen vuoksi. Keskustellaan mahdollisuudesta kysyä 

jäsenjärjestöiden toimihenkilöiden (esimerkiksi tapahtumavastaavien) halukkuutta 

osallistua Huminoiden suunnitteluun, kun suunnittelu nähdään ajankohtaiseksi toteuttaa. 

Tällöin ideaalisesti jokaisesta jäsenjärjestöstä olisi edustus tapahtuman järjestämisessä ja 

he toimisivat linkkinä omien ainejärjestöjensä ja YTY:n välillä. 

 YTYStartin kaltaisen etätapahtuman mahdollinen järjestäminen syksyllä nostetaan esiin ja 

saa kannatusta. Mahdollinen toteutus sekä nimike jää harkintaan. 

 Hallituksen vaihtuessa vanhasta uuteen esitetään idea pöytäkirjojen läpikäynnistä. 

Käytännössä vanha hallitus kokoaisi diaesitykseksi kuluneen hallituskauden pöytäkirjojen 

tärkeimmät kohdat ja suunnitelmat esitellen ne uudelle hallitukselle. Asetetaan 

harkintaan. 

 

12.  Muuta esille tulevaa 

 Arvotyöpajan ajankohta, jolloin kootaan yhteen saadut vastaukset. Ajankohdasta tehdään 

YTY Aktiivien Telegram-ryhmään Poll (kysely). 

 Puheenjohtaja muistuttaa toimihenkilöitä ennakoimaan oman budjettinsa ja ottamaan sen 

YTY:n budjetoinnissa huomioon sillä kokouksia pidetään YTY:ssä valitettavasti vain noin 

kerran kuussa! 

 

13. Kokouksen päättäminen  

 Päätetään kokous klo 18:40 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Mikael Marjamäki           Heidi Kusnetsov & Isabel Lehtikallio 

 Puheenjohtaja   Kokouksen sihteerit 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Mikko Majaneva   Suvi Varissaari 

 Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 


