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Sosiaalivaliokunnan kokous 2/2018 

 
Aika:  Keskiviikko 21.2.2018 klo 16:15 
Paikka: Ilokiven ruokalan takaosa 
 
Paikalla:  
  
Jonna Varsa, JYY  Sonja Karppinen, JYYH 
Aleksi Eskelinen, JYYH          Arttu Lehikoinen, Radikaali 
Kiia Hakkala, puheenjohtaja Anna Jäntti, Tosine 
Henna Harju, sihteeri            Vilma Kosonen, Abakus  
Nina Väänänen, Astérix         Venla Isomäki, Fokus 
Tuomi Honkanen, Nefa          Janina Haapakangas, Nefa 
Pinja Uusitalo, Sane               Elsa Peltola, Puolue                     
Soila Joutsalainen, Svenska Klubben 
           

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:21. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Ilmoitusasiat 

4.1 JYYn edustajiston kokous 22.2.  
Huomenna torstaina 22.2. on JYYn edustajiston kokous. Edustajisto on JYYn korkein 
päättävin elin, ja myös sosiaalivaliokunta voi halutessaan esittää sinne aloitteita.  
 

4.2 Rasisminvastainen viikko 19.–25.3. 
Rasisminvastainen viikko on SPR:n alullepanema teemaviikko. Ohjelmaa on ollut 
suunnitelmassa muun muassa kielikeskus sekä kopo- ja soposektorit, ja suunnitteluun voi 
osallistua kuka vain. Tällä hetkellä on suunnitelmissa ainakin järjestää eri puolille 
kampuksia ”epäreiluja kahviloita”. Tarkoitus on tehdä kampanjaa myös mahdollisimman 
paljon somessa. Opiskelijoilta ja henkilökunnalta aletaan pian kerätä rasismiin liittyviä 
kokemuksia, ja niitä jaetaan myös eteenpäin.  

 
4.3 Palauteviikko 9.-15.4. 

Teemaviikon tavoitteena on kiinnittää huomiota palautteen antoon: millaista on hyvä 
palaute, ja mitä tulee huomioida sitä antaessa. Palautetta kerätään netissä sekä eri 
kampuksilla. Tarkoituksena on kerätä kehuvaa palautetta sekä rakentavaa, kriittistä 
palautetta. 
 

4.4 Opiskelijoiden mielenterveyspäivä 18.4. 
Tapahtumalle avataan maaliskuun alussa omat verkkosivut. Sivuille kerätään esimerkkejä 
erilaisista pop-up -tapahtumista, joita voisi järjestää esimerkiksi yliopiston kampuksilla. 
Tarkoitus järjestää mahdollisimman matalan kynnyksen toimintaa, jotta aihepiiriä voidaan 
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tuoda lähemmäksi opiskelijoita. 
 

4.5 Opintotuen tulovalvonta vuodelta 2017 on tehty 
Edellisellä viikolla on lähetetty opintotuen takaisinmaksupyynnöt, yli 30 000 kirjettä. Jos 
tarvitsee tehdä selvityksiä, on ne toimitettava 22.3. mennessä. Opiskelijoita kannattaa 
kannustaa ottamaan asiasta yhteyttä Kelan nettisivujen asiointipalvelun kautta, koska 
puhelinpalvelut ovat todennäköisesti melko ruuhkautuneet. 
 

4.6 Kuukausittainen sopojen uutiskirje 
Keskusteltiin, olisiko sopo-listalle tarpeellista alkaa lähettämään säännöllisesti 
uutiskirjettä. Toivottiin esimerkiksi erilaisten teemaviikkojen ja ajankohtaisasioiden 
tiedotusta. Sopo-asiantuntija lupasi alkaa koota uutiskirjettä. Uutiskirjettä kokeillaan aluksi 
lähettää aina kuukauden alussa.  
 
Keskusteltiin kuukausittaisesta ”sopo-tehtävästä”, jossa olisi joka kuukausi oma tehtävänsä, 
jonka voisi halutessaan suorittaa. Tehtävää voitaisiin valmistella yhdessä, mutta jokainen 
sopo-vastaava voi viestiä halutessaan omalle järjestölleen eteenpäin. Aloituksena on sopon 
esittäytyminen jäsenistölle. 

5. Kuulumiset ja esittelyt 

Fokuksen nettisivuille tulossa ”pikaopas opiskelijan hyvinvointiin”, jossa neuvotaan miten sitä 
voidaan pitää yllä ja kehen ottaa yhteyttä missäkin tilanteessa.  
 
Tosineella ollut Pizzaa ja pelejä –tapahtuma, saanut paljon hyvää palautetta, aikovat järjestää 
lisää hengailuiltoja. Tosine tekemässä kyselyä jäsenistölle, tulossa kysymyksiä myös sopo-
sektorista.  

Svenska Klubbenilla hallitusesittelyt menossa, tarkoitus tuoda esille mitä sopo-pestiin kuuluu. 

Radikaalilla ollut Ystäväpalat-tapahtuma edellisellä viikolla.  

Sane suunnitellut Sopot luistelee-tapahtumaa, sekä vapulle jonkinlaista sopo-tapahtumaa. 

Abakus suunnitellut tulevaa kalenteria, tarkoitus järjestää myös hengailuiltoja ja ilmaisia 
tapahtumia. 

Sopo-asiantuntija työstänyt yhdenvertaisuuskyselyä, jonka pohjalta on tarkoitus antaa 
ainejärjestöille tukea yhdenvertaisuustyöskentelyyn.  

6. Yhdenvertaisuusasiat ja – toiminta 
6.1 Jyväskylän SETA:n alustus sukupuolten moninaisuudesta 

Osasta yliopiston vessoista poistuu sukupuolitetut M/N-merkinnät, ja ne tullaan korvaamaan 
toisenlaisilla merkeillä. On kuitenkin vielä pohdinnassa, millainen merkki valitaan.  
 
Esitetty etukäteen kysymys, miten sukupuolineutraalit pukuhuoneet ja pesutilat olisi hyvä 
merkitä. Transsukupuolisuuden merkki avaa selvästi, kenelle tila on suunnattu, ja se olisi hyvä 
lisätä esimerkiksi Rentukan uuden salin yksityistä inva-suihkutilaa, josta tehdään 
sukupuolineutraali. Asiaa viedään eteenpäin. 
 
Käytiin läpi tärkeitä käsitteitä sukupuolten moninaisuuteen liittyen. 
http://www.seta.fi/sateenkaarisanasto löytyy olennaista sanastoa, ja sivua voi myös jakaa 
omalle ainejärjestölle ja sen hallitukselle. Keskusteltiin esimerkiksi sitsien sukupuolitetusta 
plaseerauksesta ja sen vaihtoehdoista. Keskusteltiin, kuinka ainejärjestöä olisi tärkeää valistaa 

http://www.seta.fi/sateenkaarisanasto
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ja kouluttaa aiheesta. Myös järjestöjen toimintaperiaatteisiin olisi tärkeää lisätä oma kohtansa 
sukupuolten moninaisuuden huomioinnista. Sitsilauluissa on myös tärkeää huomioida, ettei 
kenenkään tarvitse laulaa, ellei koe laulettavaa laulua itsellensä sopivaksi. Tapahtumien 
ilmoittautumislomakkeisiin voisi lisätä ”muu”-vaihtoehdon sukupuoli-kysymyksen 
vastausvaihtoehdoksi. Myös osoitteesta transtukipiste.fi löytyy hyvää materiaalia sekä 
osoitteesta www.sinuiksi.fi. 
 

6.2 Työpajatyöskentelyä sukupuolten moninaisuuden huomioinnista 
ainejärjestötoiminnassa 

Kohtaa ei ehditty käsitellä tässä kokouksessa, mutta ideoita sukupuolten moninaisuuden 
huomioinnista esitettiin jo edellisen kohdan yhteydessä. 
 

6.3 Muut esille tulevat asiat 
Ei muita esille tulevia asioita. 

 

7. Asumisasiat ja – toiminta 

7.1 Rentukkaan on tulossa yhteisömanageri 
Yhteisömanagerin hakuaika on päättynyt ja myös haastatteluita on pidetty. Lähiaikoina tulee 
tieto, kuka työhön valitaan. Yhteisömanageri työskentelee osa-aikaisesti klo 12–18 maanantaista-
torstaihin Kortepohjan ylioppilaskylän Vaapukka-tilassa. Yhteisömanageri alkaa kehittää 
yhteisöllistä asumista Kortepohjassa. 
 
     7.2 Muut esille tulevat asiat 
Ei muita esille tulevia asioita. 

8. Toimeentuloasiat- ja toiminta 

   8.1 Opiskelijoiden toimeentulokysymysten läpikäynti 
Vastaukset lähetetään sähköpostiin sopo-listalle. Vastaukset saa jakaa oman ainejärjestön 
jäsenistölle eteenpäin. 
 
   8.2 Muut esille tulevat asiat 
Ei muita esille tulevia asioita.  

9. Hyvinvointiasiat ja – toiminta 

9.1 Nyyti ry:n toiminnan esittely 
Käydään läpi seuraavassa kokouksessa. 
 

   9.2 Harrastemessujen suunnittelu ja työryhmä 
Syksyllä järjestetään harrastemessut, jossa eri harrastejärjestöt voivat esitellä toimintaansa, ja 
opiskelijat tutustua niihin. Yliopistolta on tiedusteltu päivämäärää, ja todennäköisesti messut 
järjestetään syyskuun toisella viikolla. 
 
   9.3 Muut esille tulevat asiat  
Ei muita esille tulevia asioita. 

10. Seuraavat kokoukset 

Seuraavat kokoukset järjestetään 21.3. ja 18.4. Ruusupuiston salissa RUU E 213. 

 

 

http://www.transtukipiste.fi/
www.sinuiksi.fi
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11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:56. 


