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Sosiaalivaliokunnan kokous 1/2017 

 
Aika:  Torstai 2.2.2017 klo 16:15 
Paikka:  Ilokivi 
 
Paikalla:  

 
Veera Veikkolainen, Varkaat Hilda Järvinen, Corpus 
Ina Luukkanen, Fokus  Juho Vehkakoski, Emile 
Bella Forsgren, JYY  Irina Tuokko, JYY 
Juulia Keskikuru, Abakus  Aleksiina Raja, Svenska Klubben 
Anni Junkkarinen, Dumppi  Vilja Sipilä, Sporticus 
Alli Pikkuvirta, Pedago  Axel Silventoinen, Astérix 
Emma Laakkonen, Parku  Anna Jäntti, Tosine 
Aleksi Eskelinen, Tosine  Kiia Hakkala, Sane 
Perttu Rautaniemi, Linkki  Maria Palmu, Puolue 
Piia Suoranta, Magna Carta Liisa Hämäläinen, Nefa 
Timo Karla, Ynnä  Heidi Myllymäki, Imago 
Niko Sihvo, Radikaali  Henrik Korhonen, Linkki 
Sonja Karppinen, pj  Teemu Vasama, JYY 
Jonna Varsa, JYY 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.19. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjarjestykseksi. 

 

4. Ilmoitusasiat 

4.1. Sosiaalivaliokunnan viestintäkanavat  

Sosiaalivaliokunnalla on oma Facebook-ryhmä, jonne etenkin kaikkien sopo-vastaavien ja 
muidenkin kannattaa liittyä: www.facebook.com/groups/147824125375567 

JYYllä on myös sopoille ja aihealueesta kiinnostuneille tarkoitettu sähköpostilista sopo-lista. 
Liittyminen listalle: http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/sopo-lista 

4.2. Hymyviikon palautteet 

Hymyviikko järjestettiin vuoden 2016 vuoden lopussa. Saadut positiiviset palautteet on käyty 
läpi ja niiden jakaminen eteenpäin aloitetaan. JYYn soposektorilla suunnitelmissa myös video 
hymyviikosta ja palautteen annon tärkeydestä.  

http://www.facebook.com/groups/147824125375567
http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/sopo-lista
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4.3. Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen malli 

Kiusaamisen ehkäisy- ja puuttumismallia viimeistellään työryhmän kesken, malli oli 
lausunnoilla ainejärjestötoimijoilla ja muilla tahoilla jo viime vuoden puolella. 
Valmistuttuaan malli tulee rehtorin hyväksyttäväksi ja hyväksynnän jälkeen mallia ryhdytään 
jalkauttamaan yliopistolla. 

4.4. Avoinna olevat opiskelijaedustajien paikat  

YTHS:n Jyväskylän terveyspalveluyksikön johtoryhmään aukesi yksi paikka varsinaiselle 
jäsenelle toimikauden 2017 loppuun edellisen jäsenen jätettyä tehtävän valmistumisen 
johdosta. Haussa on myös varajäsen yliopiston tasa-arvotoimikuntaan sekä 3 varajäsentä 
KOAS:n valtuuskuntaan. Lisätietoja: jyy.fi/opiskelijaedustajat 

4.5. JYYn tuki ainejärjestöille ja sopovastaaville 

JYYn soposektori on ainejärjestöjä ja opiskelijoita varten. Soposektoriin saa olla yhteydessä 
kaikissa asioissa, kysyä neuvoa ja apua. Suunnitelmissa on tehdä toiveiden mukaisesti kattava 
infopaketti sopoasioista. 

4.6. Muut ilmoitusasiat 

Tietoa sisäilma-asioista ja niihin liittyvistä korjauksista sekä mittauksista löytyy Jyväskylän 
yliopiston sivuilta: jyu.fi/rakentaminen -> Ajankohtaista 

 

5. Kuulumiset ja esittelyt 

Linkki ry toteuttanut jäsenkyselyn, opiskelijat toivoisivat enemmän tukea yksinäisyyteen 
liittyen. 

Tosine ry järjestää työelämäpäivät keväällä, suunnitellaan jakaa tietoa kesän 
toimeentulosta. 

Parku ry kiinnostuneita osallistumaan Corpuksen mielenterveysseminaariin 

Opintotukimuutoksiin ja yleiseen asumistukeen liittyen toivottu infopakettia, sopo-asiat 
tuntuvat opiskelijoista vierailta. 

Dumppi ry järjestää sopo ja kopo viihdyttää – iltoja, esimerkiksi pulkkamäkeä ja pullan 
leipomista.  

Sporticus ry:n sopo ja kopo ovat esitelleet itsensä ja toimenkuvansa jäsenille sähköpostitse 

Magna Carta jatkaa veriryhmätoimintaa, suunnitellaan keskusteluiltaa opintotukimuutoksiin 
liittyen, haluavat myös mukaan mielenterveyspäivän seminaariin. 

Fokuksella tulossa lautapeli-ilta Pörssi ry:n kanssa 

Corpus järjestämässä maailman mielenterveyspäivänä 10.10.2017 mielenterveyspäivän 
seminaarin. Muut ainejärjestöt tervettulleita mukaan! Aiheena tänä vuonna Voimaa 
kirjallisuudesta. Helmikuun aikana tarkoitus koota alkupakettia tapahtumasta.  
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Varkaat suunnittelevat jatkuvaa hyvinvointitapahtumaa, varkaat vapaalla –tapahtuma 
kuukausittain. 

Tulossa blogipostaus mielenhyvintointiin liittyen, liitetään JYYn sopovaliokunnan 
Facebookiin. 

Radikaalilla tulossa lautapeli-iltaa Emilen kanssa. 

Ynnällä tulossa ystävänpäivänä Hugs and Mugs –tapahtuma, jaetaan halauksia ja 
kahvikupillisia, sopo paikalla. 

 

6. Yhdenvertaisuusasiat ja toiminta 

6.1. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat JYYssä  

JYYn hallituksen sopo-vastaava Bella esitteli tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimintaa JYYssä ja 
yliopistolla. Tietoa aiheesta löytyy seuraavista osoitteista: 

https://www.jyu.fi/hallinto/toimikunnat/tasa-arvotoimikunta/tasa-arvo 

http://jyy.fi/opiskelijalle/terveys-ja-hyvinvointi/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus/ 

JYYn viime vuonna päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on tulossa JYYn 
nettisivuille mahdollisimman pian. 

6.2. Muut esille tulevat asiat 

Esille nousi kysymys: Miten lukihäiriöt huomioidaan Jyväskylän yliopistolla tenttikäytännöissä? 
Selvitetään. 

 

7. Asumisasiat ja – toiminta 

7.1. Asumisasiat JYYssä  

JYYn hallituksen toinen sopo-vastaava Aatu esitteli asumisasioita ja –toimintaa JYYssä. Tietoa 
aiheesta löytyy esimerkiksi seuraavista osoitteista: 

http://jyy.fi/opiskelijalle/asuminen-ja-toimeentulo/asuminen/ 

http://www.kortepohja.fi/ 

http://www.koas.fi/ 

http://jyy.fi/wp-content/uploads/2011/09/Asumispoliittinen_linjapaperi_lopullinen-
teksti.pdf 

7.2. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulleita asioita. 

 

https://www.jyu.fi/hallinto/toimikunnat/tasa-arvotoimikunta/tasa-arvo
http://jyy.fi/opiskelijalle/terveys-ja-hyvinvointi/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus/
http://jyy.fi/opiskelijalle/asuminen-ja-toimeentulo/asuminen/
http://www.kortepohja.fi/
http://www.koas.fi/
http://jyy.fi/wp-content/uploads/2011/09/Asumispoliittinen_linjapaperi_lopullinen-teksti.pdf
http://jyy.fi/wp-content/uploads/2011/09/Asumispoliittinen_linjapaperi_lopullinen-teksti.pdf
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8. Toimeentuloasiat ja – toiminta 

8.1. Toimeentuloasiat JYYssä  

JYYn sopo-asiantuntija Jonna esitteli opiskelijoiden ajankohtaisia toimeentuloasioita. 
Lisätietoa löytyy esimerkiksi osoitteista: 

http://kela.fi/opiskelijoiden-tukien-muutokset 

http://kela.fi/yleinen-asumistuki 

http://www.kela.fi/toimeentulotuki-opiskelijat 

8.2. Muut esille tulevat asiat 

Tulevat opintotuen muutokset ovat monille opiskelijoille vielä melko epäselviä. Näistä 
tullaan viestimään Kelan, SYL:n ja JYYn toimesta pitkin kevättä, etenkin maaliskuusta 
alkaen, kun yksityiskohdat esimerkiksi yleiseen asumistukeen siirron osalta toivottavasti 
selkenevät.  

 

9. Hyvinvointiasiat ja – toiminta 

9.1. Hyvinvointi- ja terveysasiat JYYssä  

JYYn sopo-asiantuntija Jonna esitteli JYYn hyvinvointitoimintaa ja opiskelijoiden terveyteen 
liittyviä aiheita. Lisätietoa esimerkiksi: 

http://www.yths.fi/ 

http://www.yths.fi/terveystieto_ja_tutkimus 

https://www.jyu.fi/studentlife 

Verkkotyökaluja oman hyvinvoinnin tueksi: 

https://opiskelijankompassi.jyu.fi 

https://headsted.fi/ 

9.2. Muut esille tulevat asiat 

Kysyttiin järjestetäänkö Nyytin hengailuiltoja vielä tai niiden järjestämisen koulutusta? 
Koulutusta ei ole ollut tarjolla ainakaan viime syksynä, selvitellään Nyytiltä tilannetta 
hengailuiltojen osalta. 

 

10. Millaista toimintaa ainejärjestöt ja sosiaalivaliokunta voivat suunnitella soposektorilla-
workshop 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus: 

Ainejärjestöissä miten voisi ehkäistä, että vain osa porukasta käy ainejärjestön tapahtumissa? 
Alkoholittomia tapahtumia, tiedotus siitä, mitä tapahtumissa tapahtuu (voi mennä 

http://kela.fi/opiskelijoiden-tukien-muutokset
http://kela.fi/yleinen-asumistuki
http://www.kela.fi/toimeentulotuki-opiskelijat
http://www.yths.fi/
http://www.yths.fi/terveystieto_ja_tutkimus
https://www.jyu.fi/studentlife
https://opiskelijankompassi.jyu.fi/
https://headsted.fi/
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hengailemaan, ei pakko juoda), tiedotetaan uusille opiskelijoille Jyväskylän 
harrastusmahdollisuuksista, tiedotetaan mistä voisi saada ympärilleen ihmisiä 

Alussa joskus jopa runsaudenpula tapahtumista ja yhteisöllisyydestä, eksponentiaalinen lasku 
opintovuosien karttuessa. 

Asuminen: 

Ainejärjestön hallitus voisi tehdä itseään tutummaksi jäsenistölle esimerkiksi kutsumalla 
jäseniä kahville koteihin, laittamaan ruokaa yms. Kämppä-appro oman ainejärjestön kesken. 
Ainejärjestön kommuuni. Yökoulu ainejärjestön kesken. Koulutusta YLAT-siirtoon ja asumisen 
tukiin liittyen kaikille opiskelijoille, videona myös nettiin. Asumisen perusteet –video! 

Toimeentulo: 

Infopaketti opiskelijoiden tuista. Infoilta tukiasioista, esimerkiksi rennompi tapahtuma. Uusien 
ja vanhojen opiskelijoiden ero. Ekskursio Kelaan. Toimeentulo yliopiston jälkeen, yhteys 
työttömyyskassoihin. Uusien opiskelijoiden infoaminen syksyllä. Harjotteluapuraha-info. 
Työttömyystuet. 

Terveys ja hyvinvointi: 

Yksinäisyys-teema: Pitäisi tavoittaa ainejärjestötoiminnan ulkopuolelle jäävät opiskelijat ilman 
leimaamista, monipuolista tapahtumaa, jotta kaikille jotakin, ”huonojen opiskelijoiden” –
vertaistukiryhmä, löytyykö ainejärjestön sisältä porukoita, jotka haluavat lähteä esimerkiksi 
ulkoiluttamaan vanhuksia, alkoholittomat tapahtumat. Ne jotka jäävät ulkopuolelle, eivät ole 
suunnittelemassa toimintaa. Yhteisiä koiralenkkejä.  

 

11. Seuraavat kokoukset  

-Ti 28.3. klo 16:15-18:00 Ilokiven ruokalan takaosa 

-Ti 28.3 klo 16.15-18.00 Ilokiven ruokalan takaosa 

-To 20.4 klo 16.15-18.00 Ilokiven ruokalan takaosa 

  

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:08. 

 

 

 

 

 

 


