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Sosiaalivaliokunnan kokous 4/2017 

 
Aika:  Torstai 20.4.2017 klo 16:15 
Paikka:  L209 
 
Paikalla:  
  
Jonna Varsa, JYY  Aleksi Eskelinen, Tosine 
Anna Jäntti, Tosine  Emma Laakkonen, Parku 
Ina Laukkanen, Fokus  Johanna Hakkala, Sputnik 
Juho Vehkakoski, Emile  Piia Suoranta, Magna Carta 
Anni Junkkarinen, Dumppi  Sari Hietamäki, Mephisto 
Perttu Rautaniemi, Linkki 
 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:21. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Valiokuntapuheenjohtajan poissa ollessa 
valiokunta valitsi kokouksen puheenjohtajaksi Aleksi Eskelisen. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Ilmoitusasiat 

4.1 Hyvinvointihulinat 25.4 

Tapahtuma Facebookissa: www.facebook.com/events/274402769677535/ 

4.2 Toimeentuloinfo 25.4 

Tapahtuma Facebookissa: www.facebook.com/events/199341760573112/ 

4.3 Sopomunkit 26.4 

Ilokiven aulassa keskiviikkona klo 13-15 

4.4 Palauta liikaa maksettu opintotuki 31.5 mennessä 

Katso lisätietoa: http://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-
/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/opiskelija-tarkista-viime-vuoden-tulosi-ja-palauta-
liikaa-maksettu-opintotu-2?_101_INSTANCE_bXQwrAFx2FGH_redirect=%2F 

4.5 Hae yleistä asumistukea toukokuun lopusta alkaen 

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

http://www.facebook.com/events/274402769677535/
http://www.facebook.com/events/199341760573112/
http://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/opiskelija-tarkista-viime-vuoden-tulosi-ja-palauta-liikaa-maksettu-opintotu-2?_101_INSTANCE_bXQwrAFx2FGH_redirect=%2F
http://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/opiskelija-tarkista-viime-vuoden-tulosi-ja-palauta-liikaa-maksettu-opintotu-2?_101_INSTANCE_bXQwrAFx2FGH_redirect=%2F
http://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/opiskelija-tarkista-viime-vuoden-tulosi-ja-palauta-liikaa-maksettu-opintotu-2?_101_INSTANCE_bXQwrAFx2FGH_redirect=%2F
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4.6 Kuntavaalien tulokset 

Paljon JYYn jäseniä tuli valituiksi kuntavaaleissa! Katso lisää: http://jyy.fi/2017/04/11/jyyn-
jasenia-valittiin-valtuustoon/ 

4.7 Muut ilmoitusasiat 

Ei muita ilmoitusasioita 

 

5. Kuulumiset ja esittelyt  

Linkillä vappumeiningit 

Magna Cartalla paljon yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa. 

Dumppilla tulee hieroja sopo ja kopo viihdyttää –tapahtumaan vapun jälkeen. 

Sputnik suunnittelee ainejärjestön ryhmäyttävää toimintaa ja alkoholittomia 
tapahtumia syksylle. 

Fokuksella lautapeli-iltoja ja verenluovutusta. 

Parku liikkunut pesisksen ja koripallon merkeissä, nuotioilta. 

Sane kerännyt kurssipalautetta, suunnitteilla avoin palautelomake. 

Tosine menossa retkeilemään, toivovat ainejärjestöjen yhteistä retkeilytapahtumaa. 

6. Yhdenvertaisuusasiat ja – toiminta 

6.1 Yhdenvertaisuustapahtuma syksylle? 

Pohdittiin yhdessä, minkälainen yhdenvertaisuustapahtuma olisi kiinnostavaa toteuttaa 
syksyllä. Rento paneelikeskustelu olisi kiinnostava – esimerkiksi miten yhdenvertaisuus 
toimii yliopistossa? Ihmisiä eri aloilta ja eri oppiaineista mukaan keskustelemaan. 

6.2. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

7. Asumisasiat ja – toiminta 

7.1. Naapuriviikot käynnissä! 

Tarrat jaetaan KOAS:n, Kortepohjan ja JNP:n taloihin tai asuntoihin tällä viikolla. Muista 
liimata tarra oveesi! 

Lisätietoja naapuriviikoista: www.naapuriviikot.fi 

7.2. Muut esille tulevat asiat 

 

http://jyy.fi/2017/04/11/jyyn-jasenia-valittiin-valtuustoon/
http://jyy.fi/2017/04/11/jyyn-jasenia-valittiin-valtuustoon/
http://www.naapuriviikot.fi/
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8. Toimeentuloasiat- ja toiminta 

8.1. Ajankohtaisuuksia opintotuessa ja yleisessä asumistuessa 

Kelan päivitetty tiedote muutoksista: http://www.kela.fi/opiskelijoiden-tukien-muutokset 

JYYn toimeentuloinfoon kannattaa myös osallistua! 

8.2. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

9. Hyvinvointiasiat ja – toiminta 

9.1 Muut esille tulevat asiat 

Keskusteltiin hallitustoimijoiden jaksamisesta. Eri ainejärjestöjen hallituksilla erilaisia 
keinoja ryhmäyttää hallitusta, esimerkiksi kämppä-appro ja vapaamuotoiset illanvietot. 

Myös sosiaalivaliokunnan virkistymisiltaa suunniteltiin syksylle! 

10. Millaisia luentoja tai tapahtumia hyvinvointiviikolle? 

Keskusteltiin aiheesta valiokunnassa. Esille tulleita ideoita: 

-Hyvinvointisitsit 

-MTEA2-kurssi 

-Terveellistä ruokaa halvalla –luento 

-Itsetunto –luento 

-Stressi ja stressin käsittely 

-Mikä ahdistaa opiskelussa –kysely – Käydään läpi kysymykset yhteisessä tilaisuudessa 

11. JYYn sosiaalipoliittisen sektorin edunvalvonnan tavoitteet 

JYYn sopo-asiantuntija esitteli lyhyesti JYYn sosiaalisektorin ajatuksia sektorin 
edunvalvonnallisista tavoitteista. Keskusteltiin asiasta valiokunnassa ja keskustelussa nousi esiin 
etenkin tarve halvemmalle joukkoliikenteelle opiskelijoille Jyväskylässä. 

Palataan JYYn edunvalvontatavoitteihin uudestaan, kunhan asia etenee JYYssä. 

11. Seuraavat kokoukset 

- 5/2017 Syyskuussa, tarkka aika ilmoitetaan mahdollisimman pian. 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 17:38. 

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

