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Sosiaalivaliokunnan kokous 5/2017 

 
Aika:  Keskiviikko 13.9.2017 klo 16:15 
Paikka:  Ilokivi 
 
Paikalla:  
  
Jonna Varsa, JYY  Sonja Karppinen, pj 
Bella Forsgén, JYY  Aatu Puhakka, JYY 
Piia Suoranta, Magna Carta Ina Laukkanen, Fokus 
Aate Autio, Nefa  Petri Laaksonen, Sporticus 
Valtteri Kettunen, Puolue  Topi Kytölehto, Jano/Tosine 
Juho Vehkakoski, Emile  Heidi Myllymäki, Imago 
Maria Palmu, Puolue  Kiia Hakkala, Sane 
Anna Jäntti, Tosine  Aleksi Eskelinen, Tosine 
Hilda Järvinen, Corpus  Roosa Berg, Corpus 
Tinja Vaskelainen, Linkki Jkl Anni Junkkarinen, Dumppi 
   
 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:20. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Ilmoitusasiat 

4.1 Hae yleistä asumistukea ja muista tulovalvonta 

Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin 1.8 alkaen. Elokuun asumistukea voi hakea 
viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Toistaiseksi käsittelyajat ovat olleet Kelassa melko 
maltillisia.  

Opiskelijoiden tulee muistaa seurata sekä opintotuen vuositulorajan täyttymistä että 
asumistukeen vaikuttavaa kuukausituloa: 

 https://elamassa.fi/tarpit/tulot-vaikuttavat-opintorahaan-ja-yleiseen-asumistukeen/ 

http://www.kela.fi/tulojen-vaikutus-asumistukeen-ja-opintorahaan 

4.2 Yliopiston uusi rehtori JYYn edustajiston kokouksessa 21.9 klo 17:15 

https://elamassa.fi/tarpit/tulot-vaikuttavat-opintorahaan-ja-yleiseen-asumistukeen/
http://www.kela.fi/tulojen-vaikutus-asumistukeen-ja-opintorahaan
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Tervetuloa Ilokivelle tapaamaan rehtoria ja kyselemään kysymyksiä! 

4.3 Hyvinvointiviikko 13-19.11 

Ohjelma suunnitteilla. Viime sosiaalivaliokunnan kokouksessa esiin tulleita ideoita: 

-Hyvinvointisitsit 

-MTEA2-kurssi 

-Terveellistä ruokaa halvalla –luento 

-Itsetunto –luento 

-Stressi ja stressin käsittely 

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

 

4.4 Muut ilmoitusasiat 

 Mielenterveyspäivän seminaari aiheena Mielenterveyttä taiteesta tulossa 10.10 
monitieteellisen porukan toimesta, maksuton tapahtuma Ruusupuistossa. Ohjelma on 
varmistunut, luentoja, workshoppeja ja paneelikeskustelu. Eri järjestöjen pisteitä, 
esimerkiksi Nyyti ry, FinFami, Kriisikeskus Mobile yms.  

Nettisivut: mielenkulttuuri.wordpress.com 

Katso myös Facebook, Instagram ja Twitter! 

 Valtakunnallinen perheellisten opiskelijoiden tilannetta kartoittava kysely käynnissä, 
linkki kyselyyn löytyy JYYn nettisivuilta sekä Facebookista. Kyselyn tarkoituksena on 
kehittää perheellisten opiskelijoiden edunvalvontaa valtakunnallisesti ja paikallisesti ja 
sitä saa mielellään jakaa eteenpäin kaikille perheellisille opiskelijoille! 

 Mahdollisuus osallistua Kelan puhelinpalvelun kehittämiseen: Kelan puhelinpalvelua 
halutaan kehittää yhdessä opiskelijoiden kanssa, erityisesti ryhmäkeskustelun kautta. 
Puhuttiin kiinnostuksesta osallistua ryhmäkeskusteluun ja toivottiin ainakin kahvi- yms. 
tarjoilua keskustelutilaisuuteen. Monella valiokuntalaisella ei ollut aiempaa kokemusta 
Kelan puhelinpalvelusta. 

 Sosiaalipolitiikan päiville Jyväskyläänetsitään opiskelijavapaaehtoisia:  

Etsimme opiskelijavapaaehtoisia Sosiaalipolitiikan päiville 26-27.10.2017. 
Osallistumisesta saat arvokasta kokemusta konferenssijärjestelyistä. Tarjoamme 
osallistujille lisäksi lounaslipukevihon, osallistumistodistuksen, mahdollisuuden 
hankkia 3-5 opintopistettä sekä illalliskortin päivien iltaosuuteen.  

Toivomme että olisit käytettävissä koko päivien ajan sekä osittain päiviä 
edeltävänä päivänä (25.10.2017). Tehtäviin kuuluvat muun muassa 
ilmoittautumispisteen hoitaminen, vieraiden vastaanotto sekä erilaiset 
järjestelytehtävät päivien aikana. Vapaaehtoisille pidetään infosessio viikolla 41 
tai 42, jossa käydään läpi ja jaetaan tehtäviä. 
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Tietoa sosiaalipolitiikan päivistä: http://r.jyu.fi/sopo 

Ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi osoitteeseen: sospol2017@jyu.fi 

5. Kuulumiset ja esittelyt  

-Dumppi järjestänyt Sopo ja kopo viihdyttää – tapahtumassa fukseille rastiradan ja 
smoothieita. Fuksit päässeet hyvin toimintaan mukaan. 

-Linkillä tullut toukokuussa sopo-pesti hallitukseen. Fukseille on järjestetty tapahtumia ja 
yritetty saada mukaan toimintaan. 

-Corpus järjestänyt Muffinseja ja edunvalvontaa –tapahtuman. Jaettiin opiskelijan oikeuksia, 
oltiin läsnä ja naamat tutuiksi. Sanen kanssa suunnitteilla yhdessä sopo ja kopo –ilta etenkin 
fukseille tarkoitettu. Ainejärjestötila puuttuu. 

-Tosine tiedottanut uusia opiskelijoita ja esittäytynyt heille, mielenterveyspäivän seminaari 
työllistänyt. Suunnitteilla syksylle retkipäivää ja kopo-sopo lenkkeilyä = kerran viikossa 
yhteinen lenkkitapaaminen, jossa voi puhua mielessä pyörivistä asioista lenkkeilyn 
yhteydessä. 

-Sanen fukseilla kova kiire, ei kaikilla selkeää ”omaa” ainejärjestöä. Ideana esittäytyä 
fukseille. 

-Puolueessa sama tilanne, fukseilla ei selkeää ainejärjestöä. Speed Dating pidetty ja muuta 
tapahtumaa tulossa. Fuksiaiset ja fuksisitsit tulossa. Mahdollisimman paljon yhteistyötä 
muiden yhteiskuntatieteiden ainejärjestöjen kanssa. 

-Imago siirtynyt humanistisesta kauppakorkeaan, ainejärjestö ilman fukseja mutta aiktiivinen 
toiminta käynnissä. Ainejärjestö tekee yhteistyötä muiden kanssa, SuperParkissa yhteinen 
tapahtuma meneillään Pörssin kanssa, yhteistyötä myös muiden viestinnän ainejärjestöjen 
kanssa. Monenlaisia tapahtumia, kahvia, liikuntaa yms.  

-Janolla myös outo tilanne ollut aina, katto-organisaatio. Sopo-kysymykset liittyvät usein 
opettamiseen, esimerkiksi opettajien jaksaminen. Paljon yhteistyötä OAJ:n kanssa ja tietoa 
sieltä. Aktiivinen yhteys myös tiedekuntaan ja sitä kautta vaikuttaminen.  

-Sporticuksella paljon fuksiohjelmaa yhteistyössä Liikunnan Riemun kanssa. Lokakuusta 
alkaen etenkin päihteettömiä tapahtumia, leffailtaa omassa opiskelijatilassa, touhu-torstai 
yms. Sopo ja kopo esittäytyneet ainejärjestölistoilla fukseille. Opiskelijat toivoneet 
päihteettömiä tapahtumia. 

-Nefalla sopo-vastaava vaihtunut, fuksit ovat päässeet tutustumaan uuteen sopoon. Fukseille 
tapahtumia, yhteiset fuksiaiset Tosineen kanssa. 

-Fokuksella tulossa uusien ilta, paljon yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa. 

-Magna Cartalla paljon uusia fukseja, myös kaikki Vaasasta tulleet. Hallitus ja tutorit tehneet 
yhteistyötä. Verenluovutusta tulossa, Sopoterkut lähetetään jäsenille. Fuksitapaaminen 
järjestetty, Sopo ja kopo tapaamista mietitty. Muumien katseluilta järjestetty ja hyvin 
ihmisiä paikalla.  
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6. Yhdenvertaisuusasiat ja – toiminta 

6.1 Yhdenvertaisuuskampanja syksylle 

Pohdittiin työryhmissä mahdollista kampanjaa syksylle: 

-Tapahtuma (esimerkiksi JYU Pride) 

-Kirjastossa peili tai näyttö – katso maailmaa jonkun toisen silmin 

-Paneelikeskustelu: Miten keskustella yhdenvertaisuudesta nykyajan Suomessa? Triggeröivä 
aihe, kuplat ja hankala keskustella rakentavasti 

-Miesten tasa-arvohaasteet 

-Eri näköisten ja erilaisen ulkoisen olemuksen omaavien ihmisten haastattelut – 
ennakkoajatusten haastaminen 

-Yhdenvertaisuusviikko – tietoiskuja, Instagram kuvakampanja, haalarimerkki 

-Tutustu erilaisiis yhdenvertaisuustoimijoihin ja heidän toimintaansa – Kisa, käy kiertämässä 
mahdollisimman monta! Palkinto. YhdenvertaisuusAppro! 

-VR-ympäristö, miltä tuntuu olla kaikkien hyljeksyvän katseen alaisena 

JYYn sosiaalisektori jatkaa suunnittelua ja selvittää mahdollisuuksia järjestää kampanjaa 
syksyllä. 

 

6.2. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulleita asioita. 

 

7. Asumisasiat ja – toiminta 

7.1. Lukukauden aikaistamisen vaikutukset asumiseen  

Lukukausi alkanut tänä vuonna elokuun viimeisellä viikolla. 

Lukukauden aikaisesta aloituksesta tullut palautetta valiokuntalaisille, esimerkiksi 
kesätöiden kanssa ongelmallista päällekkäisyys, vanhemmat opiskelijat eivät ole päässeet 
välttämättä fuksitapahtumiin. Kuun vaihteessa osa joutunut asumaan kaverin luona. Itse 
opinnot eivät osalla kuitenkaan ala kuin vasta lähempänä syyskuun puoliväliä.  

Toteutetaan kysely aiheesta – Laitoksilta paljon aikaistamisesta oli hyötyä ja 
opiskelijoilta kommentit aloituksesta.  

 

7.2. Muut esille tulevat asiat 

 Naapuriviikot suunnitteilla lokakuulle Kortepohjassa ja KOAS:lla: naapuriviikot.fi 
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8. Toimeentuloasiat- ja toiminta 

8.1. Asumistukimuutokset ja asumismuoto – kommentteja   

Keskusteltiin opiskelijoiden yleiseen asumistukeen siirtymisestä. Kommenttien 
perusteella siirto on sujunut kohtuullisen sujuvasti ja käsittelyajat ovat olleet hyvin 
kohtuullisia, keskimääräisesti n.8-10 päivää. Tuen ruokakuntakohtaisuus herättää 
kysymyksiä. Seurataan asian kehittymistä. 

8.2. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulleita asioita. 

9. Hyvinvointiasiat ja – toiminta 

9.1 Opiskelijaterveyden ajankohtaisuuksia 

 Sukupuolitaudit ja niiden testaus YTHS:ssä puhututtivat mediassa: 
http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005352942.html 

Etätestaus on huomattavasti madaltanut opiskelijoiden kynnystä klamydian ja 
tippurin tutkimiseen. Etätestauksen ansiosta poikien positiivisia klamydioita löytyi 
huomattavasti perinteistä laboratoriokäyntiä enemmän. Etätestausmahdollisuutta 
voi tiedottaa eteenpäin opiskelijoille: 
https://www.youtube.com/watch?v=s0Fmg8NgsIQ 

Jyväskylän YTHS:n terveiset: Jyväskylän YTHS:llä sukupuolitautitesteihin pitäisi 
päästä melko helposti. Kaikkiin tutkimuksiin tulee olla kuitenkin lääketieteellinen 
perusta, joten vastaanotolla kannattaa mainita esimerkiksi anaali- tai suuseksistä. 
Jyväskylän laboratoriossa otetaan nielu- ja peräsuolinäytteitä haastattelun 
perusteella ja sieltä on yksittäisiä positiivisia löydöksiä ollut. Mikäli etätestaus antaa 
positiivisen tuloksen, ollaan meillä erityisen tarkkana tulisiko ottaa jatkonäyte 
nielusta tai peräsuolesta.  

 YTHS:n mielenterveyspalveluilla yhä suurempi kysyntä: 
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/ythsn-mielenterveyspalveluilla-
yh%C3%A4-suurempi-kysynt%C3%A4-%E2%80%93-opiskelijoiden-stressin-
m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4-kasvanut 

 YTHS:n sähköinen terveyskysely Self-portaalissa: viime vuonna aloittaneista vain 
22% vastanneet kyselyyn! Kysely löytyy Selfistä ja sen perusteella kutsutaan 
tarvittaessa vastaanotolle. 

 YTHS Jyväskylän johtokuntaan valitaan uusi opiskelijaedustaja edustajiston 
kokouksessa 21.9. Nykyisten opiskelijaedustajien kausi päättyy 31.12.2017 ja 
haku seuraavalle kaudelle 2018-2019 avataan lokakuun alussa. 

9.2 Muut esille tulevat asiat 

Kevään viimeisimmässä kokouksessa pohdittiin hallituslaisten jaksamista ja myös 
sosiaalivaliokunnan virkistäytymisiltaa 

http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005352942.html
https://www.youtube.com/watch?v=s0Fmg8NgsIQ
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/ythsn-mielenterveyspalveluilla-yh%C3%A4-suurempi-kysynt%C3%A4-%E2%80%93-opiskelijoiden-stressin-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4-kasvanut
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/ythsn-mielenterveyspalveluilla-yh%C3%A4-suurempi-kysynt%C3%A4-%E2%80%93-opiskelijoiden-stressin-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4-kasvanut
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/ythsn-mielenterveyspalveluilla-yh%C3%A4-suurempi-kysynt%C3%A4-%E2%80%93-opiskelijoiden-stressin-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4-kasvanut
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Koostetaan ainejärjestöjen hallituksille viime kokouksessa kerättyjä ajatuksia 
hallitusjäsenten jaksamisen ylläpitämiseksi 

 

10. Sosiaalivaliokunnan toiminta syksyllä 2017 

Kohtaa ei ehditty käsitellä tässä kokouksessa, mutta toiveita valiokunnan toimintaan, 
kokouksissa käsiteltäviin aiheisiin tai muuhun liittyen saa lähettää suoraan JYYn 
sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle, hallituksen sopo-vastaaville ja valiokunnan puheenjohtajalle. 
JYYn sosiaalivaliokunnan Facebook-ryhmästä löytyy myös anonyymi vastauslomake, jonka kautta 
ideoita, ajatuksia ja palautetta voi lähettää. 

11. Seuraavat kokoukset 

- 6/2017 to 5.10 klo 16:15 (päällekkäin Kauppakadun appron kanssa) 

- 7/2017 ti 31.10 klo 16:15 

- 8/2017 ke 29.11 klo 16:15 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 18:06. 


