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Sosiaalivaliokunnan kokous 3/2017 

 
Aika:  Tiistai 28.3.2017 klo 16:15 
Paikka:  Ilokivi 
 
Paikalla:  
   
Sonja Karppinen, pj  Ina Laukkanen, Fokus, 
Juho Vehkakoski, Emile  Anni Junkkarinen, Dumppi 
Aleksiina Raja, Svenska Klubben Perttu Rautaniemi, Linkki 
Marjaana Kujamäki, Sane  Kiia Hakkala, Sane 
Sari Hietamäki, Mephisto  Emma Laakkonen, Parku 
Anna Jäntti, Tosine  Aleksi Eskelinen, Tosine 
Johanna Hakala, Sputnik  Karo Hämäläinen, Nefa 
Hilda Järvinen, Corpus  Liisa Grönvall, Varkaat 
Piia Suoranta, Magna Carta Topi Kytölehto, Tosine 
Aatu Puhakka, JYYH17  Bella Forsgrén, JYYH17   
Jonna Varsa, JYY 
 
 
1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:14 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

 

4. Ilmoitusasiat 

4.1 Hyvinvointihulinat Ruusupuiston aulassa 25.4 klo 11-14 

 

-Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää tietoa ja tapahtumaa tarjolla monelta eri toimijalta. Paikalla 

esimerkiksi YTHS, JYY, KKL, Seta, Martat, SPR ja monet muut yhteistyökumppanit 

 

4.2 Toimeentuloinfo Hyvinvointihulinoiden yhteydessä 25.4 klo 12-13 

 

-Tietoa tulevista muutoksista opintotukeen sekä esimerkiksi uraohjauspalveluista ja työnhausta 

 

4.3 Sopomunkit 26.4 

 

-Perinteiset sopomunkit kirjastolla 26.4 klo 13-15 

 

4.4 Muut ilmoitusasiat 

 

-MTEA2 kurssi Nyytin järjestämänä Helsingissä 30.5-2.6, maksuton kurssi, ilmoittautuminen 

kurssille JYYn sopo-asiantuntijalle 

-Äänestysmarssi kampukselta keskiviikkona 29.3 klo 12 alkaen: Ylistö -> Mattilanniemi -> 

Ruusupuisto -> Ilokivi -> Kirjasto (ennakkoäänestyspaikka) 
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5. Kuulumiset ja esittelyt  

-Fokuksella järjestetään verenluovutusta ja kuukausittaisia lautapeli-iltoja 

-Emile ry myös järjestänyt kuukausittaisia lautapeli-iltoja 

-Dumpilla kerran kuussa Sopo ja kopo viihdyttää – tapahtuma, viimeksi leivottiin vohveleita. Vappuviikolle 

suunnitteilla rentoa tapahtumaa. 

-Magna Carta järjestää huomenna haalarimerkkien ompelua 

-Sane luovuttanut verta 

-Mielenterveyspäivän seminaaria suunniteltu 

-Mephisto luovuttanut verta, ehkä haastaa jonkun muun järjestön. Menossa myös luontoon. Houkutellaan 

jäseniä kantasoluluovuttajarekisteriin  

-Varkaat ry kuukausittaiset varkaat vapaalla –illat, esim pullan leivontaa 

-Seminaarimäen kampuksella yhä todella vähän sukupuolineutraaleja vessoja 

-Tosineella kesän toimeentulon infotilaisuus, vapun jälkeen hyvinvointia lisäävä luontoretki 

 

6. Yhdenvertaisuusasiat ja – toiminta 

 

6.1 JYU:n sisäilmainfo 20.3 

 

-Info nauhoitettuna moniviestimessä: 

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2017/02/tapahtuma-2017-02-20-12-35-17-010702 

-Sisäilmainfosta toivottaisiin jatkossa mahdollisesti vapaamuotoisempaa, houkuttelevampaa 

osallistua. Toivotaan hyvä kooste tilaisuudesta, opiskelijat tuskin katsovat pitkää nauhoitetta 

 

 

6.2 Häirintä ja yhdenvertaisuus tapahtumissa  

 

Valiokunnassa keskusteltiin seuraavista kysymyksistä: 

 

 Miten voidaan varmistaa, että tapahtumat ovat kaikille? 

-Sekä alkoholilliset, että alkoholittomat tapahtumat saattavat rajata osallistujia pois.  

-Monipuolinen tapahtumatarjonta tai monipuolista tapahtumaa yhdessä tapahtumassa. 

-Alkoholittomilla tapahtumilla joku fokus. Esim. varkaat vapaalla aina joku teema (leffaa, 

leivontaa yms). 

-Maksuttomuus tai vapaaehtoiset maksut? 

-Esteettömät tilat 

-Ainejärjestöjen esteettömyysvastaavat (esim. Corpus), vahtii että tapahtumat paikoissa 

joihin kaikki pääsee ja ettei tapahtumissa tapahdu mitään häiritsevää.  

 

 Miten ehkäistään häirintää tapahtumissa? 

-Kielenkäytön huomioiminen 

-Ainejärjestöillä anonyymit palautelaatikot  

 

6.3 Muut esille tulevat asiat 

 

-JYYn peruskorjaushankkeissa esteettömyyden huomioiminen 

 

-Kirjaston peruskorjaus ja opiskelijoiden toiveita siitä, mitä kirjastoon haluttaisiin: Kahvila 

 

-Opiskelijaruokalat herättävät paljon keskustelua. Palautetta ravintoiloille voi antaa esimerkiksi 

palautelaatikkojen kautta ravintoloissa. Myös netissä palautetta: http://www.sonaatti.fi/ota-

yhteytta/. Yliopiston ruokailutoimikunnan opiskelijaedustajien kautta voi viestiä ravintoloille. 

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2017/02/tapahtuma-2017-02-20-12-35-17-010702
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Bella selvittää JYYn hallituksen edustajan kautta sitä, miten palautetta luetaan ja käsitellään 

Sonaatin ravintoloissa. 

 

7. Asumisasiat ja – toiminta 

 

7.1. Naapuriviikot 18.4-18.5  

Suunnitelmat hyvässä vauhdissa! Tapahtumia tulossan eri taloissa ja suositellaan järjestettäväksi 

paljon paikallisesti. 

 
7.2. Muut esille tulevat asiat 

 

 

8. Toimeentuloasiat- ja toiminta 

 

8.1. Ajankohtaisuuksia opintotuessa ja yleisessä asumistuessa  

Käytiin läpi Kelan päivitettyä tiedotetta Opiskelijan tukien muutoksista 1.8.2017 alkaen. Tiedote 

löytyy osoitteesta: www.kela.fi/opiskelijan-tukien-muutokset 

 

8.2. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita.  

 

9. Hyvinvointiasiat ja – toiminta 

 

9.1 Mielenterveyspäivän seminaari  

 

-Suunnittelukokous pidettiin 16.3, keskustelua ideoista. Ajankohta seminaarille 10.10 tiistaina, avoin 

kaikille, ei ilmoittautumisia. Tilana Agora/Ruusupuisto aula. Keski-Suomen alueella erilaisia toimijoita 

mielenterveystyössä, pop-up –pisteitä näiltä toimijoilta. Teemana: voimaa kirjallisuudesta. Etsitään 

ihmisiä, jotka puhuisivat teemaan liittyen. Paneelikeskusteluja, workshoppeja yms? Ainejärjestöiltä 

mahdollisesti avustuksia, jos ei muualta rahaa. Tapahtuman suunnitteluun perustettu Facebook-

ryhmä. 

 

9.2 Muut esille tulevat asiat 

 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

10. Minkälaisia luentoja tai tapahtumia hyvinvointiviikolle kaivataan? 

 

Kohtaa ei ehditty käsitellä kokouksessa, joten se siirrettiin seuraavaan sosiaalivaliokunnan 

kokoukseen. 

 

11. Seuraavat kokoukset 

 
- 4/2017 20.4 klo 16.15-18.00 Ilokivi 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 18:04. 

http://www.kela.fi/opiskelijan-tukien-muutokset

