
 

 

Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 7/2021 
 
Aika: Keskiviikko 29.9.2021 klo 13:00 
Paikka: Microsoft Teams -palvelun välityksellä 
 
Läsnä hallituksesta: Mikael Marjamäki (pj.), Heidi Kusnetsov,  
Merja Sovala, Sonja Veistinen (siht.) 
 
Läsnä hallituksen ulkopuolelta: Toni Survonen 
 
Poissa hallituksesta: Mikko Majaneva (ilm.), Miro Suomela (ilm.), Suvi Varissaari (ilm.) 
 
 

1. Toimijoiden kuulumiset 

 

2. Kokouksen avaaminen 

• Avataan kokous klo 13.06. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajat 

• Valitaan Heidi Kusnetsov ja Merja Sovala. 

 

5. Esityslistan hyväksyminen 

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

 

6. Toimihenkilöiden hyväksyminen 

• YTY on saanut yhteensä kolme hakemusta toimihenkilöpesteihin, mutta yksi hakija perui. 

Näillä näkymin YTY saa sihteerin ja sosiaalipoliittisen vastaavan sekä 

tapahtumavastaavan, kun kaksi pestiä yhdistetään samaan. Molemmat hakijat ovat 

osoittaneet kiinnostusta toimintaa kohtaan. 

• Hyväksytään Iida Heikkilä ja Fanni Tainio YTY ry:n uusiksi toimihenkilöiksi. 

 

7. Ilmoitusasiat 

• TREYltä on tullut vetoomus kulkuoikeuksista, ja sen deadline 1.10. Vetoomuksen 

pääpointti on, että halutaan kulkuoikeuksien ym. palautuvan samalle tasolle kuin ennen 

koronaa. Vetoomus on menossa yliopiston johdolle ja pandemiaryhmälle.  

· YTY lähtee kannattamaan TREYn vetoomusta kulkuoikeuksien palauttamisesta. 

 

8. Talousasiat 

• Tilin saldo 28.9.2021:  +2976,50 € 

• Tilitapahtumat 

o menot 

▪ Osuuspankki, elokuun palvelumaksu 9,14 € 



 

 

o tulot: - 

• Budjetoinnit 
o 19,03 € Arvotyöpajan tarjoiluihin (jälkibudjetointi) 
o 10 € tutorvastaavien tapaamisen tarjoilut 
o 10 € kopotapaamisen tarjoilut 

• Muut talousasiat 

o Kv-raha on vielä käyttämättä mutta syksylle voisi suunnitella tapahtuman, jossa 
budjetti käytetään. Tarkka budjetointi tehdään ensi kokouksessa, kun tapahtuma on 
suunniteltu. 

 

9. Järjestöasiat 

• Puheenjohtaja menee edustamaan TREYn vuosijuhlaan 16.10.  

13.29 Toni Survonen lähti kokouksesta. 

• YTY järjestää mahdollisesti tapahtuman hyvinvointiviikolle. Koska kohderyhmänä ovat 

yhteiskuntatieteiden opiskelijat, ei haittaa, vaikka tapahtumaa ei ehtisi ilmoittamaan 

TREYn antamaan deadlineen mennessä. Hyvinvointitapahtuman pääasiallinen suunnittelu 

on uuden tapahtumavastaavan vastuulla. 

• YTY:n tuutorivastaavat olivat mukana poikkitieteellisessä Fuksiseikkailussa pitämässä 

rastia. 

• Kv-vastaava kokoaa kv-vastaavat yhteen, jotta he voivat yhdessä ideoida tulevan kv-

tapahtuman. 

• YTY oli syyskuussa Cortexin järjestöinfossa ja kokouksessa esittelemässä YTY:ä. 

• Keväällä aloitettu projekti yliopiston häirintään puuttumiseen liittyvästä vetoomuksesta 

on edennyt hitaasti, tuleva sopo todennäköisesti auttaa sen parissa. Myös turvallisen tilan 

periaatteita on alettu luomaan, ja uuden sopon kanssa luultavasti järjestetään tapaaminen 

asiaan liittyen lokakuussa. 

• YTY pohtii 5-v. strategian ja yhdenvertaisuussuunnitelman suunnitteluillan järjestämistä 

syksylle hallituksen ja toimihenkilöiden kesken. 

 

10.  Koulutuspoliittiset asiat 

• Halloped-info on järjestetty TREYn kanssa, ja tapahtuma sujui hyvin. 

• Hallopedeille on myös suunnitteilla lisätoimintaa. 

 

11.  Viestintäasiat 

• Palautelomake:  

o Linnasta ei luovuta -hankkeeseen liittyen tuli yhteydenotto. Palautteessa toivotaan 

YTY:n viestivän enemmän asiasta. YTY kiittää palautteesta! YTY pyrkii jatkossa 

viestimään ahkerammin ja tukee Linnasta ei luovuta -liikettä. Aiheesta voisi tehdä 

esimerkiksi Instagram-postauksen tai YTY voisi jakaa heidän tekemiään 

sähköposteja eteenpäin. 

 

12.  Tulevat tapahtumat 

• Mielenterveyspäivä on 10.10., tähän on suunnitteilla Instagram-postaus. 

• Kv-tapahtuma on tulossa syksyllä. 



 

 

• Hyvinvointitapahtuma on viikolla 44. 

• Marraskuussa on mahdollisesti YTY:n uusien ilta, asiaan palataan ensi kokouksessa. 

 

13.  Muuta esille tulevaa 

• Ensi kokous on paikan päällä vk 41 tai 43. 

 

14. Kokouksen päättäminen  

• Päätetään kokous klo 13.52. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Mikael Marjamäki            Sonja Veistinen 

 Puheenjohtaja   Kokouksen sihteeri 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Heidi Kusnetsov   Merja Sovala 

 Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 


