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Sosiaalivaliokunnan kokous 6/2017 

 
Aika:  Keskiviikko 3.10.2017 klo 16:15 
Paikka:  Liikunta L206A 
 
Paikalla:  
  
Jonna Varsa, JYY  Sonja Karppinen, pj 
Bella Forsgén, JYY  Aatu Puhakka, JYY 
Piia Suoranta, Magna Carta Ina Laukkanen, Fokus 
Juho Vehkakoski, Emile  Heidi Myllymäki, Imago 
Kiia Hakkala, Sane  Aleksi Eskelinen, Tosine 
Anni Junkkarinen, Dumppi  Anita Pajunen, Sputnik  
Aleksiina Raja, Svenska Klubben Vilja Sipilä, Sporticus 
Toni Lemmetyinen, Syrinx   
 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:28. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

JYYn sopo-asiantuntija Jonna ehdotti, että kohdan 9.1 jälkeen suunniteltaisiin ja 
toteutettaisiin JYYn Facebookiin ja Instagramiin JYYn sosiaalivaliokunnan päivitys liittyen 
Maailman kiusaamisen vastaiseen päivään ja tänään julkistettuun kampanjaan 
#torjunvihapuhetta.  

Esityslista hyväksyttiin em. muutoksin kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Ilmoitusasiat 

4.1 Hyvinvointiviikko 13-19.11 

Hyvinvointiviikon ohjelma suunnitellaan julkistettavaksi 24.10 ja ohjelma on vielä osittain 
suunnitteilla, ideoita saa toki myös antaa! Yhdeksi ideaksi nousi ainejärjestöjen järjestämä 
alkoholiton perinteinen mehudisko! Sovittiin, että ideasta voidaan keskustella ainejärjestöissä ja 
jos halukkuutta löytyy, niin JYY on mielellään avuksi esimerkiksi tilojen yms. suunnittelussa. 

4.2 Muut ilmoitusasiat 

Ei muita esille tulleita asioita. 
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5. Kuulumiset ja esittelyt  

-Sputnikilla kopo-sopo-vastaava vaihtunut, tervetuloa! 

-Magna Carta mukana mielenterveyspäivän seminaarissa, joka työllistänyt viime aikoina, 
verenluovutusreissu suunnitteilla syksylle.  

-Svenska Klubbenilla pyritään panostamaan enemmän alkoholittomiin tapahtumiin.  

-Imago ry:llä tänään vuosikokous, tarkoituksena järjestää syksyllä 
hyväntekeväisyystapaahtuma Väinönkadun palvelutalossa, asukkaiden ulkoiluttamista. 

-Sporticuksella Haukka-tapahtumat, eli Hauskaa Kaikkien Kanssa -tapahtumat. Alkoholitonta 
yhteispuuhaa, esimerkiksi pihaleikkeijä, syysretki, kirppis yms. Jee! 

-Sanella mielenterveyspäivän seminaaria myös puuhattu paljon. Fukseille ollut jossain määrin 
epäselvää mihin ainejärjestöön kuuluvat, mutta ovat osallistuneet viime aikoina tapahtumiin 
aktiivisesti.  

-Tosineella mielenterveuspäivän seminaari myös työllistää. Ovat aloittaneen myös matalan 
kynnyksen lenkkeilyn sopo-kopo -vetoisesti porukalla sunnuntai-iltaisin. 

-Fokuksella lautapeli-iltaa, on suunniteltu eri ainejärjestöjen kesken Friend Dating, 
innostuneet ainejärjestöt voi tehdä yhteistyötä! Ilmoittautukaa siis ihmeessä halukkaat 
Fokukselle! 

-Syrinxin jäsenten keskuudessa OPS-muutokset aiheuttaneet epäselvyyksiä, pikkuhiljaa alkaa 
selkiytyä.  

-Dumppilla ollut aktiivisia fukseja ja fuksitapahtumat olleet kivoja! Verenluovutusviikko 
tulossa: on suunniteltu rauhallista tutustumista veripalveluun, koko viikon mahdollisuus 
käydä luovuttamassa. 

-Emilellä ollut työelämäpäivät. 

6. Yhdenvertaisuusasiat ja – toiminta 

6.1 Yhdenvertaisuuskampanja syksylle 

JYYn sosiaalisektori on suunnitellut yhdenvertaisuuskampanjaa syksylle ja suunnittelu on 
vielä kesken. Keskeisenä teemana haluttaisiin pureutua etenkin sukupuolten moninaisuuteen. 

-Pohdittiin, että pääsisikö joku kertomaan omia ajatuksiaan siitä, mitä esimerkiksi Unisex-
vessa tarkoittaa itselle. 

-Sovittiin, että seuraavassa sosiaalivaliokunnan kokouksessa ensimmäinen tunti käytetään 
yhdenvertaisuuskampanjan suunnitteluun ja JYYn yhdenvertaisuus ja tasa-arvo-oppaan 
päivittämiseen liittyvään ideointiin. 

6.2. Muut esille tulevat asiat 

Valiokunnassa nousi esiin kysymys, miksi kirjastolla kasvisruoka on kalliimpaa kuin 
liharuoka? Bella selvittää asian ja palaa asiaan. Ruoka herättää keskustelua muutenkin, 
kannattaa aina laittaa myös suoraan ravintoloille palautetta, sitä myös luetaan! 
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7. Asumisasiat ja – toiminta 

7.1. Muut esille tulevat asiat 

 Naapuriviikot käynnissä Kortepohjassa ja KOAS:lla: naapuriviikot.fi 

 

8. Toimeentuloasiat- ja toiminta 

8.1. Yleisen asumistuen säästöesitykset, osa-asunnon normi 

Hallituksen esitys asumistuen muutoksista on tällä hetkellä lausuntokierroksella, joka jatkuu 
11.10 asti. Esitys sisältää: 

 Yleisessä asumistuessa otettaisiin käyttöön erillinen enimmäisasumismeno 
asunnon osan asumismenolle, eli kimppa- ja soluasunnoille sekä alle 20m2 
kokoisille yksiöille 

 Enimmäisasumismenot sidottaisiin vuokraindeksin sijasta elinkustannusindeksiin 

 Enimmäisasumismenot jäädytettäisiin ensi vuodelle vuoden 2017 tasolle 

Esitetty osa-asunnon normi on etenkin huono opiskelijoiden näkökulmasta ja SYL:n kannanotto 
aiheesta löytyy osoitteesta: https://syl.fi/kannanotto-hallituksen-asumistukiesitys-leikkaa-
erityisesti-opiskelijoilta/ 

Myös lausunto esityksestä on tulossa. 

Hallituksen esitys löytyy kokonaisuudessaan STM:n sivuilta: 
http://stm.fi/documents/1271139/5355112/HE+laiksi+yleisest%C3%A4+asumistuesta+annetun+lai
n+muuttamisesta%2C+luonnos+20.9.2017.pdf/ 

8.2. Muut esille tulevat asiat 

Hallitus on ilmoittanut asettaneensa Perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistus -
hankkeen toimikaudeksi 28.9.2017-28.2.2019. Hankkeen tehtävänä on valmistella työllisyyttä ja 
toimeliaisuutta parantavaa ja eriarvoisuutta vähentävää perusturvan kokonaisuudistusta. 

Lisätietoa: http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/valtioneuvoston-
yleisistunto-28-9-2017 

9. Hyvinvointiasiat ja – toiminta 

9.1 Opiskelijat ja alkoholi 

Pohdittiin yhdessä, miten opiskelijoiden alkoholikulttuuriin voitaisiin vaikuttaa.  

-Ainejärjestöille myös tullut toiveita alkoholittomista tapahtumista. 

-Jotkut ainejärjestöt ovat myös jo aktiivisesti pyrkineet olemaan esimerkkeinä siinä, 
että tapahtumissa ei tarvitse juoda alkoholia, voi juoda mitä vaan, esimerkiksi mehukattia! 

-Ongelmana koetaan se, että kun biletapahtumia on jo paljon, muita (alkoholittomia) 
tapahtumia on hankala änkeä väliin 

https://syl.fi/kannanotto-hallituksen-asumistukiesitys-leikkaa-erityisesti-opiskelijoilta/
https://syl.fi/kannanotto-hallituksen-asumistukiesitys-leikkaa-erityisesti-opiskelijoilta/
http://stm.fi/documents/1271139/5355112/HE+laiksi+yleisest%C3%A4+asumistuesta+annetun+lain+muuttamisesta%2C+luonnos+20.9.2017.pdf/
http://stm.fi/documents/1271139/5355112/HE+laiksi+yleisest%C3%A4+asumistuesta+annetun+lain+muuttamisesta%2C+luonnos+20.9.2017.pdf/
http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/valtioneuvoston-yleisistunto-28-9-2017
http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/valtioneuvoston-yleisistunto-28-9-2017
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-Ainejärjestöt voivat tapahtumaviestinnässään kiinnittää huomiota siihen, miten 
alkoholista puhutaan tapahtumasta viestiessä 

-Mietittiin myös kivoja tiloja alkoholittomille tapahtumille, esimerkiksi kaverisauna 
Opinkiven saunalla! 

-Yhtenä haasteena nähtiin puute kivoista tiloista, joissa ainejärjestöt voisivat järjestää 
alkoholittomia tapahtumia. Käydään tilannetta läpi JYYn järjestösektorin kanssa ja 
palataan asiaan tämän osalta! 

9.2 JYYn sosiaalivaliokunnan kiusaamisen vastaisen some-päivityksen suunnittelu ja 
toteutus 

Päätettiin osallistua maailman kiusaamisen vastaiseen päivään ja tänään alkaneeseen 
#torjunvihapuhetta –kampanjaan kirjoittamalla muutamia ajatuksia vihapuheeseen liittyen 
paperille ja julkaisemaan ne ryhmäkuvan kera JYYn Facebookissa ja Instagramissa. Kuva ja 
viestit löytyvät JYYn somesta!  

Kampanjan sanomaa saa mielellään jakaa ja lisätietoa löytyy: torjunvihapuhetta.fi 

9.3 Opiskelijan ohjausta tarjoavien tahojen esittely 

Kohtaa ei ehditty käydä tässä kokouksessa läpi, mutta Jonna pyrkii jakamaan valiokunnalle 
lähitulevaisuudessa kootun tietopaketin siitä, mistä kaikilta tahoilta opiskelija voi saada 
ohjausta ja minkälaista. 

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 

- 7/2017 ti 31.10 klo 16:15 

- 8/2017 ke 29.11 klo 16:15 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 18:14. 


