
Yhteiskunta- ja terveystieteiden ylioppilaat ry 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 9/2021 
 
Aika: Tiistaina 9.11.2021 klo 18:00 
Paikka: TAU Päätalo A05 Luentosali & Microsoft Teams -ohjelma 
 
Läsnä hallituksesta: Mikael Marjamäki, Suvi Varissaari, Heidi Kusnetsov, Mikko Majaneva, 
Merja Sovala, Miro Suomela 
 
Läsnä hallituksen ulkopuolelta: Iida Heikkilä, Isabel Lehtikallio  
 
Poissa hallituksesta: Sonja Veistinen (ilm.) 
 

1. Toimijoiden kuulumiset  

 

2. Kokouksen avaaminen 

• Avataan kokous klo 18:14 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajat 

• Valitaan Merja Sovala ja Heidi Kusnetsov. 

 

5. Esityslistan hyväksyminen 

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

 

6. 5 v. -strategia  

• Esitellään hallituksen 5v-strategiaa. Tehdään valmis hallituksen esitys 5v-strategiasta 

syyskokoukseen.  

 

7. Toimintasuunnitelma 2022 

Heidi Kusnetsov poistui kokouksesta 19:28.  

 

• Tulevan vuoden keskeisiä projekteja ovat pyrkimys palauttaa toiminta pandemiaa 

edeltävän ajan tasolle, yhdenvertaisuussuunnitelman viimeistely ja hyväksyttäminen sekä 

nettisivujen käyttöönotto vahvemmin osaksi yhdistyksen toimintaa ja viestintää.  

 

Heidi Kusnetsov palasi kokoukseen 19:33. 

 

• Hyväksytään hallituksen esitys syyskokoukseen toimintasuunnitelmasta 2022.  

 

8. Talousarvio 2022 

• Hyväksytään hallituksen esitys syyskokoukseen talousarviosta 2022.  



 

9. Ilmoitusasiat 

• - 

 

10. Talousasiat 

• Tilin saldo 11.10.2021: +2909,53 € 

• Tulot: 

o -  

• Menot: 

o Osuuspankki, lokakuun palvelumaksu 8,72 € 

o Kulukorvaus / Mikael Marjamäki / TREY:n vuosijuhlalahja (Unicef aineeton lahja) 

20 € 

o Kulukorvaus / Mikko Majaneva / tuutortapaamisen kulut 10,32 € 

• Budjetoitavaa: 

o Mikko Majaneva: Index ry vuosijuhlalippu, 57,5€ 

o Mikko Majaneva: Index ry vuosijuhlalahja, 10€ 

o Merja Sovala: kv-tapahtuma, 650€ 

• Muut talousasiat: 

o Talousarvio vuodelle 2022 valmis. 

 

Suvi Varissaari poistuu keskustelusta 19:53, Miro Suomela poistuu kokouksesta 19:53. 

 

11. Järjestöasiat 

• 8.11. järjestettiin dekaanitapaaminen. 

o Tiedekunta antanut lausunnon, joka yhteneväinen YTY:n ja opiskelijoiden kanssa 

tilasäästöistä.  

o Tulevaisuudessa pääkampukselle tarkoitus järjestää kaikille ainejärjestöille 

samankaltaiset ainejärjestötilat kuin Hervannassa.  

o Suurin osa Päätalon tukipalveluista on siirtymässä Hervantaan ja tämä tuo uutta 

tilaa Päätaloon.  

o SOC:in ainejärjestöt, joilla ei ole omaa ainejärjestötilaa; tiedekunta tietoinen asiasta 

ja asia on käsittelyssä.  

o Valmistuvat opiskelijat, joilla on vaikeuksia päästä kielikeskuksen pakollisille 

kursseille; suositeltavaa ottaa suoraan yhteyttä kielikeskukseen asiasta. 

o Tiedekuntatuki ei ensi vuonnakaan systemaattinen, eli tukiraha ei tule 

automaattisesti kaikille ainejärjestöille. Tuki on tapahtumakohtainen ja sitä voi 

vapaasti hakea YTY:n kautta. 

• Tulevaisuudessa on tarkoituksena olla yhteydessä jäsenjärjestöjen sosiaalipoliittisiin 

vastaaviin ja kertoa heille tulevasta YTY:n yhdenvertaisuustyön kehittämisestä.  

• Tavoitteena tehdä vielä palautekysely vuodesta 2021 koko jäsenistölle.  

 

12.  Koulutuspoliittiset asiat 



• 27.10. järjestetyssä koulutuspoliittisessa tapaamisessa keskusteltiin infotilaisuuden 

järjestämisestä Sisu-tietojärjestelmään liittyen, jollaista opiskelijat ovat toivoneet. 

Tapaamisessa nousi myös esiin kaksikielisyyden lisähuomioiminen yliopiston ja hallinnon 

toiminnassa.   

• TIPSY:n tutkinto-ohjelmassa on apurahan saamiseen liittyvä ongelma ja asiaa selvitetään 

tiedekuntatasolla.  

• YTY on myös ollut mukana Linnasta ei luovuta –liikkeen mielenilmauksessa ja osoittaa 

tukensa liikkeelle.  

• YTY:n ja Interaktion koulutuspoliittiset vastaavat ovat keskustelleet 

yhteiskuntatutkimuksen sosiaalipsykologian maisteriohjelmassa ilmenneestä Sisu-

tietojärjestelmään liittyvästä ongelmasta. Ongelmia ilmenee kurssi-ilmoittautumisessa 

niillä opiskelijoilla, joilla on opintoja toisesta yliopistosta. Asia on akuutti ja sitä pyritään 

hoitamaan opintopäällikön kanssa.  

• YTY:n koulutuspoliittinen vastaava osallistunut TREY:n Kupillinen Kopoa -tapaamiseen, 

jossa käsiteltiin mm. hybridimuotoista opetusta ja kielikeskuksen kurssi-ilmoittautumista.  

 
13.  Viestintäasiat 

• Hallitusesittelyt Instagramissa viikolla 46: 

o 15.11. Mikael (Puheenjohtaja) 

16.11. Suvi (Varapuheenjohtaja & Rahastonhoitaja) 

17.11. Iida & Isabel (Sihteeri & Kääntäjä) 

18.11. Heidi (Koulustuspoliittinen vastaava) 

19.11. Fanni (Sosiaalipoliittinen toimihenkilö) 

20.11. Miro (Viestintä- ja järjestövastaava) 

21.11. Merja (Kansainvälinen vastaava) 

22.11 Mikko & Sonja (Tuutorivastaavat) 

• YTY:n syksyn aikataulu löydettävissä Instagramista.  

 

14.  Tulevat tapahtumat 

• YTY:n uusien ilta 22.11. klo 18:00 osoitteessa Rieväkatu 4. 

• Syyskokous 29.11. klo 17:00 Päätalon luentosali A03 & Microsoft Teams -ohjelma. 

• Tiedekunnan leffapäivä 10.12. klo 14:40. Ilmoittautuminen tulee / on tullut ainejärjestöjen 

omille sähköpostilistoille.  

• Hallituksen virkistäytyminen viikolla 49.  

 

15.  Muuta esille tulevaa 

• YTY:n hallitus kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa tulevalle hallitukselle 

menestyksekästä hallitusvuotta.  

 

16. Kokouksen päättäminen  

• Päätetään kokous klo 21:24 

 

 



 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Mikael Marjamäki   Iida Heikkilä 

 Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

 

 Merja Sovala                           Heidi Kusnetsov 

 Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


