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Hallituksen kokous 3 / 2022 

Aika ja päivämäärä: 23.3.2022 klo 17 

Paikka: Ravintola Telakka 

 
 

Läsnä: Hallitus               Asema Läsnä 

  Merja Sovala   Puheenjohtaja Kyllä 

  Isabel Lehtikallio   Varapuheenjohtaja 
ja kansainvälisyysvastaava 

 Kyllä 

  Iida Heikkilä   Sihteeri, rahastonhoitaja Kyllä 

  Eeli Vuorilehto   Tuutorivastaava Ei 

  Erika Perälä   Koulutuspoliittinen-vastaava Kyllä 

  Johanna Äkräs   Sosiaalipoliittinen ja 

yhdenvertaisuusvastaava 

Ei 

  Roosa Sarapisto   Tapahtumavastaava Kyllä 

  Miia Alavillamo   Viestintävastaava ja  

Web-vastaava 

Kyllä 

  Anna Pereira de Aguiar   Viestintävastaava  Kyllä 

          

  Toimihenkilöt       

  Miro Suomela   Yritysyhteistyö toimihenkilö  Kyllä 

  Noora Ojalehto   Tuutoritoimihenkilö Ei 

  Mimi Korjus   Tapahtumatoimihenkilö  Ei 

  Onni Karttunen   Koulutuspoliittinen 
toimihenkilö 

 Ei 

 

         

 

 

1. Toimitsijoiden kuulumiset / Greetings  

 

2. Kokouksen avaus / Opening the meeting 

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 17:13

 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus / Legality and validity 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7 hallituksen jäsenen läsnäollessa. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajat / Inspectors of the minute 

Pöytäkirjan tarkastajat: valitaan Roosa Sarapisto ja Erika Perälä 
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5. Esityslistan hyväksyminen / Accepting the Agenda 

• Hyväksytään esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 

 

 

6. Ilmoitusasiat / Notices 

● Pöytäkirjat tallennetaan jatkossa pdf muodossa. 

● Toimintavuoden jo tehdyt pöytäkirjat muutetaan pdf muotoon 

● Atalpan palloilusali maaliskuun ajan poissa käytöstä ylioppilaskirjoitusten takia. 

 

7. Talousasiat / Finances 

• Tilin saldo 22.3.2022: 2 407,02 € 
 

• Tulot:  
o -   

 

• Menot:  
o Kulukorvaus / Merja Sovala / Salus Ry vuosijuhlalippu 45 € 
o Osuuspankki, maaliskuun palvelumaksu 9,80 €. 

 

• Budjetoitavaa: 
o TamAus ry:n vuosijuhlalahja 20 € 

 

• Muut talousasiat:  
o OP ja tilinkäyttöoikeudet 
o Taloudenhoitaja ja Salus sopivat mihin kohteeseen viime kokouksessa budjetoitu 

lahjasumma lahjoitetaan. 
o Toiminta-avustus 
o Projektituki 

 

8. Kalenterikatsaus / Calender review 

• 1.4. YTY:n puheenjohtaja tapaa dekaanin ja koulutuksen varadekaanin 

• 13.4. Opiskelijoiden mielenterveyspäivä 

• 26.4. Järjestöjen puheenjohtajat tapaavat 

• 4.5. Dekaanin tapaaminen 

 

9. Projektit / Projects 

• Pohditaan vielä beach flagien ja bännereiden ulkomuotoa: Anna pystyy tekemään eri muotoja logosta beach 

flageihin, odotetaan vielä lopullisia tarjouksia kaikilta yrityksiltä. 270 € halvin vaihtoehto tällä hetkellä. 
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10. Koulutuspoliittiset asiat / Educational matters 

• Perjantaina 18.3. kopojen tapaaminen, moni ei päässyt paikalle, mutta tapaamisessa ei noussut esiin mitään 

erityistä. Keskusteltiin opintosuunnistustapahtumasta, jossa tutustutaan tarkemmin esimerkiksi 

sivuaineopintoihin.  

 

11. Sosiaalipoliittiset asiat / Social matters 

• SOC:in hyvinvointikirje saatiin valmiiksi kopon kanssa ja lähetettiin eteenpäin opintokoordinaattori Leena 

Wilkmanille: vastausta ei ole vielä kuulunut.  

• Ukrainaan liittyen Instagramiin tehtiin postaus saatavilla olevista kriisi- ja keskusteluapuun tähtäävistä 

palveluista.  

• Alustavaa suunnittelua sopotoimarihausta: haetaan yhdessä samaan aikanaan sekä sopotoimaria, että 

liikuntatoimaria.  

• Opiskelijoiden mielenterveysviikko: tarkoituksena kehitellä sosiaaliseen mediaan postauksia 
mielenterveysviikolle.  

 

12. Järjestöasiat / Organization´s matters 

•  Salusin juhlissa eri järjestöjen edustajat pohtivat millä tavalla voisi luoda yhteisöllisyyttä ainejärjestöjen 

kesken ja luoda yhteisiä perinteitä. YTY:ä pyydettiin vastuutahoksi. Pohditaan, jos koottaisiin ainejärjestöjen 

kesken ryhmä, jossa olisi henkilöitä, jotka olisivat halukkaita järjestämään poikkitieteellisiä tapahtumia.  

• TamAus ry on kutsunut ainejärjestöiltä edustajat vuosijuhliinsa. Myös YTY:n puheenjohtaja lausuu 

onnittelusanat TamAukselle. 

 
13. Viestintä / Communication 

•  Muille hallituslaisille tiedoksi, että toistaiseksi suunnitellut Instagram-postausideat ovat löydettävissä 

Teamsin Viestintä-kansiosta (2022, Excel-tiedosto). Exceliin voi kirjata oman postauksensa ja "varata ajan" 

sillä tavalla. Viestinnän kansiosta löytyvät niin ikään myös Instagramin storyihin tarkoitetut pohjat kaikkien 

käytettäviksi. Kaikilla on lupa julkaista oman sektorinsa asioista, kunhan vain varmistetaan ensin, ettei 

varsinkaan feediin ole samalle päivälle julkaisua (kriisiviestintä tms. erityistapauksena). Lisäksi 

kuvatekstissä/storyissa tulisi tarjota tietoa julkaistavasta kuvasta/asiasta yleensä. Myös TIPSY kuuluu 

tiedekuntaamme, joten olisi hyvä, että viestit olisi käännetty englanniksi: apua näihin saa edelleen 

viestintävastaavilta. Viestintävastaavat voivat myös edelleen julkaista puolestanne, mutta siitä olisi 

meidänkin hyvä tietää vähän etukäteen, jotta osaamme varautua siihen.   

 

• Lisäksi aiheeseen liittyvä puheenjohtajiston ja viestintävastaavien yhteinen tapaaminen tapahtunee 

lähiaikoina. Puheenjohtaja on ehdottanut myös muille hallituslaisille YTY:n värien käyttämisen opettamista 

Instagramissa.    

 

• YTY:n websivusto vielä kehityksen alaisena, Miia hoitaa. 
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14. Tuutorointi / Tutoring 

• Tuutorvastaavat ovat katsastaneet, minkälaisia suunnitelmia he alkaisivat tulevaisuudessa toteuttamaan 

tuutoroinnin suhteen. Pohdittiin esimerkiksi tapahtumien, kuten sitsien tmv. rivituutoreita ryhmäyttävän 

toiminnan sekä toisena ajankohtana virkistävän tapahtuman, kuten esim. tuutorivastaavien mökkiviikonlopun 

järjestämisestä.  

• Tuutorvastaavat yrittivät järjestää ensimmäistä tuutorivastaavien tapaamista ma 21.3. Passionissa, mutta 

YTY:n tuutorvivastaava oli kipeä, Passion oli kiinni ja kukaan ei saapunut paikalle: tapaaminen siirtyy siis 

suosiolla toiselle ajankohdalle. 

 

 
15. KV-asiat / International Affairs 

• Sektorilla hiljaista, KV-tuutorihaku on käynnissä. KV-vastaavalla suunnitelma järjestää tapaaminen KV-

vastaavien kanssa huhtikuun aikana, mikäli mahdollista. 

 

 

16. Tulevat tapahtumat / Future events 

6.4.:         YTY:n kevätkokous 

• Annetaan vanhalle hallitukselle vastuuvapaus 

• Toiminnantarkastajien / tilintarkastajien lausunto 

 

 

17. Menneet tapahtumat / Past events 

17.1  

Kuvaus: Salusin vuosijuhlat 

Vastaava:  Merja Sovala 

Raportti: Puheenjohtaja tutustui jäsenjärjestöjen edustajiin ja edisti YTY:n tunnettuutta jäsenten 

keskuudessa. 

 

18. META / Other matters 

● Päivämäärä YTY-startille sähköisen kyselyn avulla. 

● Kampusedustajalta tuli viestiä ja hän haluaisi tulla kertomaan kampuskehitystyöryhmän toiminnasta ja 

kertomaan miten YTY:n osallistumisroolia voitaisiin kehittää. 

 

19 Seuraava kokous / Next meeting 

• Ajankohdasta sovitaan sähköisen kyselyn avulla. 
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20. Kokouksen päättäminen / Ending the meeting 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:32 

 

 

 

_________________________               _________________________ 

Merja Sovala    Iida Heikkilä  

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

_________________________                _________________________ 

 

                Roosa Sarapisto    Erika Perälä                                  

Pöytäkirjantarkastaja                  Pöytäkirjantarkastaja 
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