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Sosiaalivaliokunnan kokous 1/2018 

 

Aika:  Maanantai 29.1.2018 klo 16:15 

Paikka: Ilokiven ruokala 

 

 

Paikalla:  

 

Jonna Varsa, JYY Sonja Karppinen, pj 

Aleksi Eskelinen, JYYH Aapo Vuori, Trioli 

Johanna Hakala, Sputnik Sofia Blomqvist, MagnaCarta 

Soila Joutsalainen, Svenska Klubben Piia Suoranta, Magna Carta 

Laura Rousti, Sturm und Drang Wilma Jyrkinen, JYYH 

Nina Väänänen, Astérix Lotta-Maria Tolvanen, Astérix 

Arttu Lehikoinen, Radikaali Minna Kangaspuoskari, Linkki Jkl 

Tuomi Honkanen, Nefa Jenna Rata, Mephisto 

Marjaana Kujamäki, Jano Pinja Uusitalo, Sane 

Anju Marjamaa, Parku  Roosa Berg, Corpus  

Niina Maaskola, Corpus & Stimulus Henna Harju, Tosine  

Anna Jäntti, Tosine Topi Kytölehto, Tosine & Jano  

Vilma Kosonen, Abakus Karoliina Takkinen, Sane 

Elsa Peltola, Puolue Kiia Hakkala, Sane  

 

 

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 Opinnäyterupeama 

Hommat haltuun -opinnäyterupeamissa voi työstää omia opinnäytetöitään. Lisätietoja ja tulevien 

opinnäyterupeamien ajankohdat: 

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/opintojen-ohjaus-ja-tuki/hommat-haltuun-pr

ojekti 
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4.2 Hyvinvointihulinat 13.2 

Ruusupuiston aulassa tiistaina 13.2 klo 10-14. 

Hyvinvointiteemaiset messut, jossa paikalla eri hyvinvointialan 

toimijoita, järjestöjä yms. Myös esimerkiksi Kelan pop-up 

neuvontaa, CV-klinikka, YTHS:n neuvontaa ja paljon muuta! 

4.3 Muut ilmoitusasiat 

-Mielenterveysseminaarin suunnittelu alkaa! Maailman mielenterveyspäivänä 10.10 on jo 

muutaman kerran järjestetty ainejärjestöjen toimesta mielenterveyden seminaari. Corpus on 

suunnitellut ensimmäistä palaveria seminaarin suunnitteluun 6.2 klo 16:30 salissa D304. 

-JYYn yleislinjapaperin kaikille avoin suunnittelupalaveri 15.2 klo 15-18, paikka ilmoitetaan 

myöhemmin! 

5. Esittäytymiset  

-Sputnik tekee yhteistyötä Jyväskylän Setan kanssa. Miksi JYY ei ole paikallisen Jyväskylän Setan 

kannatusjäsen, vaan Setan yleisesti? Kyseessä edustajiston päätös, edustajistolle voi tehdä 

aloitteen Seta Jyväskylän kannatusjäseneksi liittymisestä. 

-Etenkin pienempiä ainejärjestöjä mietityttää tapahtumien vähäinen osallistujamäärä 

-Ainejärjestöjä yhdistämällä saa toteutettua yhteisiä tapahtumia, kannattaa liittyä JYYn 

sopotapahtumat 2018 Facebook-ryhmään! 

-Magna Cartalla uusi sopo-kopo viihdyttää -tapahtuma lanseerattu, idea lainattu 

sopovaliokunnasta muiden ainejärjestöjen tapahtumista, esimerkillistä! 

-Monella ainejärjestöllä tarkoitus monipuolistaa tänä vuonna tapahtumavalikoimaa, etenkin 

alkoholittomia tapahtumia halutaan järjestää lisää 

-Tueksi opiskeluun -kokonaisuus tulossa nettisivuille Parku ry:llä. Muillakin ainejärjestöillä ollut 

samanlaisia ajatuksia, kattava lista opiskelijoille tukea tarjoavista tahoista löytyy Student Lifen 

sivuilta: https://www.jyu.fi/studentlife/hyvis/ohjausverkosto, kannattaa luntata sieltä tai 

linkata suoraan! 

-Tosineella suunnitteilla jäsenille hallituksen toimintaa koskeva kysely toiminnan suunnittelun 

tueksi 

 

 

 

 

 

6. Yhdenvertaisuusasiat ja – toiminta 
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6.1 JYYn Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusmateriaalien 

päivittäminen 

 

Nykyiset materiaalit löytyvät JYYn  nettisivuilta: 

jyy.fi/tasa-arvo. Materiaalit päivitetään vuoden 2018 

aikana. Päivittämistyössä tullaan osallistamaan 

ainejärjestöjä ja JYYn tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuusmateriaaleja tullaan käsittelemään tulevissa sosiaalivaliokunnan 

kokouksissa. Päivittmistyölle tehdään mahdollisesti myös oma työryhmänsä.  

 

6.2 Rasisminvastainen viikko 2018 

 

Rasisminvastainen viikko tulossa 19.-25.3, lisätietoa löytyy osoitteesta: 

www.eirasismille.fi 

 

Kielikeskus on ehdottanut yhteistyötä JYYn kv-valiokunnan kanssa rasisminvastaiseen 

viikkoon liittyvässä mahdollisessa yhteiskampanjassa tms. Haluaako JYYn 

sosiaalivaliokunta liittyä mukaan rasisminvastaiseen viikkoon? Millaisia ajatuksia aiheesta 

nousee? 

 

 

6.3 Muut esille tulevat asiat 

  

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

7. Asumisasiat ja – toiminta 

7.1 Asuminen ja sopo 

JYYn sosiaalisektori tekee töitä asumisen parissa esimerkiksi opiskelija-asumiseen, 

asumisen tukiin ja yhteisölliseen asumiseen liittyen.  

7.2 Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

8. Toimeentuloasiat- ja toiminta 

8.1. Mistä löytyy tietoa opiskelijan toimeentulosta? 

Opintotukineuvonta yliopistolla loppui vuoden 2018 alussa, nykyään kaikki neuvonta tulee 

suoraan Kelalta. Kelan sivuilta löytyy hyvin kattavasti tietoa opiskelijan tuista: 

http://www.kela.fi/opiskelijat 

Myös Kysy Kelasta -palsta ja uusimma tiedot saa seuraamalla Opintotuki Facebookissa! 

Hyvinvointihulinoille 13.2 tulossa Kelan pop-up neuvontapiste klo 12-14! 
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Muutokset opintotukeen 1.1.2018 alkaen: 

-Opintorahaan 75€ huoltajakorotus 

-Opintotuen tulovalvonnan vuositulorajoja korotetaan 1 %:lla 

-Opintoraha maksetaan kuukauden 1. päivänä tai sitä 

seuraavana pankkipäivänä 

 

8.2. Toimeentuloon liittyvät ajankohtaiset kysymykset 

Järjestöseminaarissa ainejärjestöjen sopoja pyydettiin keräilemään mahdollisia kysymyksiä 

opiskelijan toimeentuloon liittyen. Mikä opiskelijoita askarruttaa toimeentuloasioissa? 

-Opintotuen kaksiportaisuus herättää ihmetystä 

-Kesäopintotuesta tulossa JYYltä tiedotusta tarkemmin 

Hyvinvointihulinoilla kannattaa käydä kysymässä suoraan Kelalta! 

 

8.3 Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

9. Hyvinvointiasiat ja – toiminta 

9.1 Miten opiskelijoiden hyvinvointia tulisi edistää? 

Toivotaan palautetta ja ideoita JYYn hyvinvointitoiminnan suunnittelun tueksi! Mieti 

ensi kerraksi valiokunnan kokoukseen ajatuksia siitä, millainen hyvinvointia tukeva ja 

edistävä toiminta olisi tarpeellista tai hyödyllistä? Millaista hyvinvointia tukevaa toimintaa 

ainejärjestöt voisivat järjestää? 

9.2 Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulleita asioita. 

 

 

 

 

10. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta vuodelle 2018 

 

JYY 2017 

 



Sosiaalivaliokunta Pöytäkirja  Kokous 1/2018 

Sosiaalivaliokunnalle valittiin uusi puheenjohtaja vuodelle 2018. 

Puheenjohtajaehdokkaita oli kolme ja vaaleilla puheenjohtajaksi 

valittiin Kiia Hakkala. Sihteeriehdokkaita valiokunnalle oli 4 ja 

vaaleilla uudeksi sihteeriksi valittiin Henna Harju. 

 

 

11. Sopo-vuosikellon suunnittelu 

 

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! 

 

 

12. Sopovaliokunnan virkistäytymisillan suunnittelu 

 

Aleksi tekee Doodlen sopivimmasta ajankohdasta, suunnitteilla vapaamuotoista hengailua 

Opinkiven saunalla. 
 

13. Seuraavat kokoukset 

- Päätetään mahdollisimman pian valiokunnan uuden pj:n ja sihteerin kanssa 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 18.07. 
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