
Sosiaalivaliokunta Pöytäkirja  Kokous   8/2017 

Sosiaalivaliokunnan   kokous   8/2017 
 
Aika:   Keskiviikko   29.11.2017   klo   16:15 
Paikka:   Ilokiven   ruokala 
 
 
Paikalla:  

 
Jonna   Varsa,   JYY Sonja   Karppinen,   pj 
Bella   Forsgén,   JYY Henna   Forsman,   Imago 
Tinja   Vaskelainen,   Linkki Anni   Junkkarinen,   Dumppi 
Milla   Patrikainen,   Dumppi Minna   Kangaspuoskari,   Linkki 
Piia   Suoranta,   Magna   Carta Marjaana   Kujamäki,   Sane 
Roosa   Berg,   Corpus Sari   Hietamäki,   Mephisto  
Kiia   Hakkala,   Sane Anna   Jäntti,   Tosine  
Aleksi   Eskelinen,   Tosine Josefiina   Hukari,   Radikaali  
Anita   Pajunen,   Sputnik Jaska   Vepsäläinen,   JYY 
 
 
 
1. Kokouksen   avaus  

Puheenjohtaja   avasi   kokouksen   klo   16:27. 

 

2. Laillisuus   ja   päätösvaltaisuus  

Kokous   todettiin   lailliseksi   ja   päätösvaltaiseksi.  

 

3. Esityslistan   hyväksyminen   kokouksen   työjärjestykseksi  

Esityslista   hyväksyttiin   kokouksen   työjärjestykseksi. 

 

4. Ilmoitusasiat 

4.1   Hyvinvointiviikko   13-19.11 

Hyvinvointiviikkoa   vietettiin   13.-19.11.   Viikko   meni   mukavasti   ja   palautekysely   viikon   ohjelmasta 
on   tulossa   tällä   viikolla.   Kiitos   kaikille   osallistujille   ja   hienoa,   että   myös   monilla   ainejärjestöillä 
oli   omia   hyvinvointiteemaisia   tapahtumia   viikolla! 

Seksuaalista   häirintää   käsitelleen   luennon   videotallenne   on   tulossa   myös   näkyville   ja   luennolla 
esitellyistä   vinkeistä   seksuaalisen   häirinnän   tunnistamiseen,   puuttumiseen   ja   ennaltaehkäisyyn 
liittyen   on   tulossa   kirjallinen   kooste   JYYn   nettisivuille.  
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4.2   Muut   ilmoitusasiat 

Ylioppilaskunnan   hallituksen   jäsen   Jaska   Vepsäläinen   kävi   esittelemässä   Kortepohjan 
aluekehityshanketta   ja   esitteli   hankkeeseen   liittyvät   avoimet   työpajat.   Kaikkia   opiskelijoita 
kannustetaan   osallistumaan   hankkeeseen   ja   pohtimaan   yhdessä   ideoita   alueen   kehittämiseksi! 
Jaskan   esitys   ja   työpajojen   ja   muiden   hankkeeseen   liittyvien   tapahtumien   päivämäärät   jaetaan 
valiokunnan   sähköpostilistalla   piakkoin.   Jaskalta   saa   myös   kysellä   lisätietoa! 

 

5. Kuulumiset   ja   esittelyt  

-Sopovaliokunnnan   pj   Sonja   aikoo   koota   aiemmista   sopovaliokunnan   pöytäkirjoista   listan 
ainejärjestöjen   sopotapahtumista   ja   -ideoista   inspiraatioksi   kaikille!  

-Sputnik   mukana   Corpuksen   aloitteessa,   hyvin   menee! 

-Imagolla   suunnitteilla   ensi   vuodelle   hyväntekeväisyystempaus   vanhainkodissa. 

-Dumpilla   paljon   tapahtumia,   viimeinen   sopo-   ja   kopo   viihdyttää   tulossa,   suunnitteilla   luistelua. 
Askarteluilta,   joulukortteja   ja   piparia   tulossa   ensi   viikolla   Linkin   ja   IT-tiedekunnan   kanssa. 

-Linkillä   askarteluillan   lisäksi   pientä   tapahtumaa   vielä   loppuvuoteen. 

-Magna   Carta   aikoo   järjestää   ensi   vuonna   sopo-   ja   kopo-toimintaa,   monet   jäsenet   osallistuivat 
hyvinvointiviikolle.   Toivotaan   Järjestöseminaariin   tasa-arvokoulutusta!   Tätä   ollaan   JYYn   toimesta 
suunnittelemassa.  

-Radikaalissa   pyritty   edunvalvontaan   koko   hallituksen   voimalla,   ei   vain   vastaavien   vastuulla. 
Hallitus   keskustellut   esimerkiksi   koulutuksen   kehittämisestä. 

-Fokukselle   tulossa   hyvinvointitiimi,   hyvinvointimestarin   johdolla!   Tavoitteena   on   parantaa 
alkoholitonta   toimintaa   ja   sen   näkyvyyttä   eri   sektoreiden   yhteistyössä,   esimerkiksi   liikunta, 
kulttuuri,   sopo   yms.  

-Tosineella   ollut   Palautetta   ja   pentuterapiaa   -tapahtuma,   toisella   sopo-kopolla   uusi   koiranpentu, 
joka   toiminut   ainejärjestön   terapiapentuna. 

-Sanella   ollut   iso   Suomen   kielen   opiskelijoiden   kokoontuminen   Jyväskylässä,   joka   vienyt   aikaa. 
Tarkoitus   kerätä   uusilta   opiskelijoilta   palautetta   syksystä.   Lautapeli-ilta   tänään,   eilen 
alumni-ilta,   jossa   vieraina   suomenkielen   opiskelijoita,   jotka   työllistyneet   muihin   kuin   opettajan 
tehtäviin. 

-Corpuksella   esteettömyysvastaava   hallituksessa.   Sukupuolineutraali   pukuhuone   aloite 
työllistänyt. 
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6.   Yhdenvertaisuusasiat   ja   –   toiminta 

6.1   Corpuksen   aloite   sukupuolineutraaleista   pukuhuoneista   L-rakennuksen   tiloihin 
 
Aloite   aloitteeseen   tullut   jäseneltä,   monet   muut   ainejärjestöt   lähteneet   mukaan.   Aloite 
löytyy   Corpuksen   nettisivuilta:   corpusry.wordpress.com. 
 
Joissain   ainejärjestöissä   ollut   huolta   siitä,   tuleeko   aloitteesta   suuria   kustannuksia. 
Tilannetta   ei   ole   tarkistettu   tarkemmin   liikunnan   puolelta,   mutta   pienempiä   pukukoppeja 
naisten   ja   miesten   erillisten   pukuhuoneiden   lisäksi   on   olemassa,   jotka   voisi   olla 
mahdollista   muuttaa   sukupuolineutraaleiksi.  
 
Keskusteltiin   myös   siitä,   miten   sukupuolineutraalista   pukuhuoneesta   saadaan   turvallinen 
ympäristö?   Onko   mahdollista   olla   myös   esimerkiksi   yksityisempiä   pukuhuonetiloja? 
Joissain   uimahalleissa   on   esimerkiksi   erillisiä   sermikoppeja,   joissa   voi   vaihtaa   vaatteet 
yksityisemmin,   voisiko   tällaisten   järjestäminen   olla   mahdollista   yliopistolle? 
 
On   tullut   myös   kysymyksiä   siitä,   kääntyykö   aloite   itseään   vastaan,   eli   eristää   esimerkiksi 
muunsukupuoliset   omaan   pukukoppiinsa.   Kenenkään   ei   kuitenkaan   ole   jatkossakaan   pakko 
käyttää   sukupuolineutraalia   pukuhuonetta   sukupuoli-identiteetistään   huolimatta,   vanhat 
naisten   ja   miesten   pukuhuoneet   säilyisivät   ennallaan   vaihtoehtoina.   Sukupuolineutraali 
pukuhuone   ei   näin   ollen   huonontaisi   tilannetta   nykyisestä,   vaan   lisäisi   uuden 
vaihtoehdon.Tarkoitus   olisi,   että   sukupuolineutraali   pukuhuone   olisi   kaikille   avoin, 
sukupuoli-identiteetistä   tai   muuta   riippumatta.   Ei   siis   niin,   että   sukupuolineutraalia 
pukuhuonetta   saavat   käyttää   ainoastaan   sukupuoli-identiteetiltään   muunsukupuoliset 
tms. 
 
Aiheesta   ylipäänsä   tarvitaan   mahdollisesti   lisää   tietoa,   ehkä   nykyisellään   saattaa   herättää 
väärinymmärryksiä,   jotka   johtavat   keskustelua   väärille   urille.   Tavoitteena   olisi   myös 
jakaa   tietoa   aiheesta.   Aloitteen   tekijät   voisivat   esimerkiksi   kirjoittaa   sukupuolen 
moninaisuudesta   ja   siitä,   miten   se   liittyy   tähän   aloitteeseen. 
 
Toimintasuunnitelmana   tällä   hetkellä   on,   että   ainejärjestöt   vielä   pohtivat   keskenään 
haluavatko   olla   mukana   aloitteessa,    vastauksia   toivotaan   viimeistään   12.12 .   Aloitteesta 
viestitään   tällä   hetkellä   Corpuksen   nettisivuilla:   corpusry.wordpress.com.   Corpuksen 
vastaavat   ja   sopovaliokunnan   pj   vievät   tämän   jälkeen   asian   eteenpäin   yliopiston   johdolle.  
 
Corpukselle   ja   sopo-valiokunnan   pj:lle   Sonjalle   saa   laittaa   kysymyksiä   aloitteesta! 
 
6.2   Yhdenvertaisuusmateriaalien   päivittäminen 
 
Sonja   ja   Aatu   aikovat   tehdä   vielä   tämän   vuoden   aikana   jonkinlaista   pohjaa   uusille 
yhdenvertaisuusmateriaaleille.   Sonja   lähettää   aiheesta   tarkempaa   tietoa   pian! 
Mahdollisesti   yritetään   vielä   järjestää   kokous   aiheesta.   Luonnokset   joka   tapauksessa 
tulevat   kommenteille   kaikille! 
 
6.3   Muut   esille   tulevat   asiat 
 
Ei   muita   esille   tulleita   asioita.  
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7.   Asumisasiat   ja   –   toiminta 

7.1   Muut   esille   tulevat   asiat 

Osa-asunnon   normi   on   peruttu.   Ministeri   Saarikko   kertonut   syynä   olleen   etenkin 
opiskelijaedunvalvonnan   tehokkuus:   yle.fi/uutiset/3-9952268.   Tämä   on   todella   hyvä 
uutinen! 

8.   Toimeentuloasiat-   ja   toiminta 

8.1.   Muut   esille   tulevat   asiat 

Ei   muita   esille   tulleita   asioita.  

 

9.   Hyvinvointiasiat   ja   –   toiminta 

9.1   Hyvinvointiviikko   2017 

Palautekysely   tulossa   hyvinvointiviikosta   tällä   viikolla   suomeksi   ja   englanniksi.   Toivotaan 
palautetta   ja   ideoita   tulevien   hyvinvointiviikkojen   suunnittelun   tueksi! 

9.2   Muut   esille   tulevat   asiat 

Ei   muita   esille   tulleita   asioita. 

 

10.   Puheenjohtajan   valinta   vuodelle   2018 
 
Sosiaalivaliokunta   päätti   siirtää   puheenjohtajan   valinnan   tammikuun   kokoukseen.   Päätettiin, 
että   valiokunnan   pj   2017   Sonja   Karppinen   jatkaa   valiokunnan   puheenjohtajana   tammikuun 
kokouksen.  
 
 
11.   Uusien   sopotoimijoiden   perehdyttäminen,   keskustelu 
 
Joillain   ainejärjestöillä   käytössä   sektorikohtainen   testamentti.   Dumpilla   esimerkki,   joka 
mahdollisesti   voitaisiin   saada   jaetuksi   muillekin.  
 
JYYn   järjestämässä   järjestöseminaarissa   tammikuussa   on   toki   koulutusta   uusille 
hallitustoimijoille,   mutta   laita   oman   ainejärjestösi   parhaat   perehdytyskäytännöt   tai   ideat   jakoon 
muillekin   esimerkiksi   sosiaalivaliokunnan   Face-ryhmässä! 
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12.   Kehittämiskeskustelu   sopovaliokunnan   toimintaan   vuodelle   2018 
 
Muut   asiat   voisivat   tulla   kokouksessa   esityslistan   loppuun,   sen   sijaan   e�ä   ovat   temaa�ses� 
jokaisen   kohdan   alla. 
 
Huolihetki   kokoukseen!   Vertaistukea   sopoille   vaikeisiin   �lanteisiin,   esimerkiksi   kun   opiskelijat 
tulevat   kertomaan   haastavista   �lanteista. 
 
Kaikenlaista   palaute�a   ja   ideoita   sopovaliokunnan   kehi�ämiseksi   toivotaan   JYYn   soposektorille   tai 
anonyymin   lomakkeen   kau�a .   Mikä   on   ollut   parasta   tämän   vuoden   kokouksissa,   mikä   taas 
turhinta?   Mistä   olisi   eniten   hyötyä   itsellesi?   Muutetaanko   koko   kokousjärjestelyä,   aikaa,   paikkaa, 
muuta? 
 
Asiasta   ei   ehdi�y   keskustella   juurikaan   kokouksessa,   palataan   tähän   vielä   tammikuun   kokouksessa! 

13.     Seuraavat   kokoukset 

-   Tammikuussa,   oletettavasti   viikolla   5,   ajankohta   ilmoitetaan   myöhemmin 

 

14.   Kokouksen   päättäminen 

Kokous   päätettiin   ajassa   18:12. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_0AkZZ3Y1rKufwRxnnPZge9msPE4-j1HySNt_kOs8lge42A/viewform?c=0&w=1

