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Sosiaalivaliokunnan kokous 7/2017 

 
Aika:  Tiistai 31.10.2017 klo 16:15 
Paikka:  Ilokiven ruokala 
 
Paikalla:  
  
Jonna Varsa, JYY  Sonja Karppinen, pj 
Bella Forsgén, JYY  Aatu Puhakka, JYY 
Anna Jäntti, Tosine  Juho Vehkakoski, Emile   
Aleksi Eskelinen, Tosine  Milla Patrikainen, Dumppi   
Anita Pajunen, Sputnik   Aleksiina Raja, Svenska Klubben  
Vilja Sipilä, Sporticus  Topi Kytölehto, Tosine ry 
  
 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:25. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Ilmoitusasiat 

4.1 JYYn edustajistovaalit 

Äänestäminen alkaa torstaina sähköisesti. Tänään tiistaina ensimmäinen vaalipaneeli, 
keskiviikkona koko päivän vaalimarkkinat. Vaalikoneessa myös sopo-aiheisia kysymyksiä. Vaaleja 
kannattaa markkinoida opiskelijoille, äänestäminen on vaikuttamista! 

4.2 Hyvinvointiviikko 13-19.11 

Hyvinvointiviikon ohjelma löytyy osoitteesta: www.korkeakoululiikunta.fi/tapahtumat. Viikolla 
luvassa esimerkiksi seksuaalista häirintää ja sen ennaltaehkäisyä käsittelevä luento, friendspeed 
dating, liikuntatapahtumia, mielenterveyden ensiapukurssi, luento menestymisestä ja 
ihmisyydestä ja paljon muuta. Tervetuloa mukaan! 

4.3 JYYn avustukset järjestöille 

JYYn avustuskriteerit löytyvät JYYn nettisivuilta: 
https://jyy.fi/jarjestoille/avustukset/jarjestamis-ja-osallistumisavustus/. Myös avustusten haku- 
ja raportointilomakkeet löytyvät  

http://www.korkeakoululiikunta.fi/tapahtumat
https://jyy.fi/jarjestoille/avustukset/jarjestamis-ja-osallistumisavustus/
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4.4 Muut ilmoitusasiat 

Yliopiston rehtori on kopovaliokunnassa ensi viikon tiistaina 7.11 klo 16:15 alkaen Lyhdyssä. 
Kannattaa mennä paikalle jututtamaan rehtoria ja kyselemään! 

 

5. Kuulumiset ja esittelyt  

-Sporticuksella ollut verenluovutusta. 

-Dumpilla viime viikolla verenluovutusviikko, infoa ja tapahtumaa joka päivä, Dumpilla oma 
veriryhmä. 

- Sputnikilla ollut puhetta alkoholittomista tapahtumista 

-Svenska Klubben menossa pomppimaan trampoliineilla ainejärjestön kanssa.   

-Tosine lenkkeilee edelleen sopon ja kopon johdolla joka viikko. 

-Janolla ollut vuosijuhlat. 

-Emile ollut myös luovuttamassa verta, tapahtumasta kirjoitti jopa Jylkkäri. 

-Keskustelua myös verenluovutuksesta, olisiko Veripalvelun mahdollista jalkautua kampukselle? 
Selvitetään tätä. Myös tietoa verenluovutuksesta, hyödyistä yms. olisi tarpeellista jakaa! 

 

6. Yhdenvertaisuusasiat ja – toiminta 

6.1 Yhdenvertaisuuskampanjan suunnittelua syksylle 

Käytiin pienryhmissä läpi seuraavat kysymykset: 

Ainejärjestöjen näkökulmasta:  

1. Yhdenvertaisuusopas:  

-mitä ainejärjestöt tarvii? 

-mitä haluaisitte?  

-mistä olisi oikeesti hyötyä ainejärjestötoiminnan arjessa?  

-miten asiat sais toimimaan ja kuulumaan ja jalkautetuksi osaksi arkea? 

• Julistus ainejärjestöiltä yhdenvertaisuuteen liittyen, jota voi jakaa ainejärjestöjen 
viestintäkanavissa. Vuoden alussa käydään läpi ainejärjestön toiminnassa nämä 
periaatteet. Tämän pohjalta ainejärjestötilaan säännöt siitä, miten toimitaan toisten 
ihmisten kanssa.  

• Lakana ainejärjestötilaan – Kokemuksia, mikä on esimerkiksi loukannut arjessa. 
Toisaalta missä ainejärjestö onnistunut. Mitä tulee ottaa huomioon muita 
kohdattaessa? 
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• Ainejärjestötapahtumat ja muut hankittavat, esimerkiksi haalarit: Tarpeeksi 
edullista, että kaikilla mahdollisuus osallistua 

• Koulutus aktiiveille siitä, minkälaisia oletuksia tekee ihmisistä. Tämän tekeminen 
läpinäkyväksi.  

• Tarvetta ainejärjestöille koulutukseen yhdenvertaisuudesta. Tulisi olla osa jokaista 
sektoria, ei ainoastaan soposektorilla. 

• Tarkastellaan omaa toimintaa: korostuvatko jonkun oletetun sukupuolen edustajat 
tietyissä tehtävissä 

• Yhdenvertaisuusmerkki, jonka ainejärjestö voisi saada ja laittaa vaikka oman 
järjestötilansa seinälle, nettisivuille yms. Ehtoina esimerkiksi: Kaikki ainejärjestön 
hallituksen jäsenet lukeneet tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ohjeet, lukuvuosittain 
kerätään palautetta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Launchataan 
merkki yhdessä päivitetyn tasa-arvo ja yhdenvertaisuusoppaan kanssa, 
suunnittelukilpailu. 

 

2. Yhdenvertaisuuskampanja:  

-onko riittävän laaja (seksuaalinen häirintä, sukupuoliasia)  

( kiinnostaako esim. esteettömyys, alkuperä, kielikysymykset, etnisyys, rasismi tms)  

-kampanjalle nimi 

• Kampanjanimiehdotukset: arvokas 

• Kieli on valtaa 

6.2. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulleita asioita. 

 

7. Asumisasiat ja – toiminta 

7.1. Lukukauden aloitusajankohtaan liittyvä kysely ja suunnitelma ensi syksylle 

Käytiin nopeasti läpi kyselyn tulokset. Vastaajia lähes 700, ensimmäisen vuoden 
opiskelijoiden vastauksissa korostuivat asumisjärjestelyiden hankaluudet, kun lukuvuosi 
aloitettiin orientaation osalta tänä vuonna jo elokuun viimeisellä viikolla. Kysely 
lukuvuoden aloitusajankohdasta toteutetaan myös yliopiston henkilökunnalle ja tulosten 
perusteella pohditaan aloitusajankohtaa ensi syksylle. 

7.2 Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulleita asioita. 
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8. Toimeentuloasiat- ja toiminta 

8.1. Hallituksen esitys muutoksista yleiseen asumistukeen – Missä mennään nyt?  

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 

JYYn hallituksen Aatun kolumni aiheeseen liittyen: http://www.ksml.fi/kotimaa/Kolumni-
Leikkaaminen-ei-lopu-–-ja-se-lisää-yksinäisyyttä/1062493 

SYL:n kannanotto aiheesta löytyy osoitteesta: https://syl.fi/kannanotto-hallituksen-
asumistukiesitys-leikkaa-erityisesti-opiskelijoilta/ 

Töitä tämän esityksen kritisoinniksi on tehty paljon paikallisella ja valtakunnallisella tasolla.  

8.2. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulleita asioita. 

 

9. Hyvinvointiasiat ja – toiminta 

9.1 Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulleita asioita. 

 

10. Sosiaalivaliokunnan puheenjohtajan tehtävän esittely 

Ei ehditty käydä läpi kokouksessa, Sonja laittaa tarkempaa tietoa tehtävästä myöhemmin. 
 

11. Seuraavat kokoukset 

- 8/2017 ke 29.11 klo 16:15 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 18.12. 

http://www.ksml.fi/kotimaa/Kolumni-Leikkaaminen-ei-lopu-–-ja-se-lisää-yksinäisyyttä/1062493
http://www.ksml.fi/kotimaa/Kolumni-Leikkaaminen-ei-lopu-–-ja-se-lisää-yksinäisyyttä/1062493
https://syl.fi/kannanotto-hallituksen-asumistukiesitys-leikkaa-erityisesti-opiskelijoilta/
https://syl.fi/kannanotto-hallituksen-asumistukiesitys-leikkaa-erityisesti-opiskelijoilta/

