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Aika:  Keskiviikko 21.3.2018 klo 16:15 
Paikka: Ruusupuisto E213 
 
Paikalla:  
  
Jonna Varsa, JYY   Janina Haapakangas, Nefa 
Aleksi Eskelinen, JYYH    Soila Joutsalainen, Svenska Klubben 
Kiia Hakkala, puheenjohtaja   Elsa Peltola, Puolue 
Henna Harju, sihteeri              Kristiina Halonen, Sputnik   
Milla Patrikainen, Dumppi       Anju Marjamaa, Parku 
Anna Jäntti, Tosine                 Nea Marjavaara, Ynnä 
Tuomi Honkanen, Nefa 
            
         

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.24. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Ilmoitusasiat 

4.1 . Rasisminvastainen viikko 19.–25.3.  

Rasisminvastainen viikko on tämän viikon ajan käynnissä. Epäreiluja kahvituksia järjestetty tällä 

viikolla, huomenna on vielä mahdollisuus osallistua Seminaarinmäellä C-rakennuksen aulassa. 

Ainakin Agoralla ollut luettavissa opiskelijoiden kokemuksia rasismista, ja yhtä yliopiston 

opiskelijaa haastateltu aiheesta myös videolle, joka julkaistaan myöhemmin. 21.3. on virallinen 

YK:n rasisminvastainen päivä. 

4.2  Palauteviikko 9.-15.4. 

Palauteviikko järjestetään koko valiokunnan kanssa, kerätään netissä sekä kampuksella 

palautetta. Tarkoituksena on viestiä siitä, millaista on kehittävä palaute, ja viedä palautetta 

eteenpäin. Palauteviikon aikana jalkaudutaan kampuksille kampanjoimaan päivisin ja iltaisin, 

jotta tavoitetaan mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä. Palautetta kerätään eri sektoreilta, 

ja luodaan valmiit pohjat, joita voi käyttää palautteen kirjoittamiseen. Palauteviikolla 

annetaan samalla ohjeita hyvästä palautteesta ja ohjataan hyvään palautteen antoon. 

Muutama ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Jos ainejärjestöissä nousee jotain kehittävää palautetta 

esiin, voi myös sitä koordinoida eteenpäin.  

4.3  Opiskelijahyvinvointiverkoston ”Jaksaa, Jaksaa?” –verkostopäivä 
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Verkostopäivä on maanantaina 16.4. Ruusupuistossa. Verkosto on Nyyti ry:n ylläpitämä, 

kansallinen opiskelijoiden hyvinvointiin keskittyvä verkosto. Verkostopäivänä järjestetään 

opiskelijoiden jaksamiseen liittyviä työpajoja, joihin myös opiskelijat voivat osallistua. 

Tilaisuudessa on paikalla opiskelijoiden hyvinvoinnin kanssa työskenteleviä tahoja, mm. YTHS:n 

edustajia ja oppilaitospappeja. Ilmoittautuminen tapahtuu Nyyti ry:n sivujen kautta 

(www.nyyti.fi), 8.4. mennessä. 

4.4 Opiskelijoiden mielenterveyspäivä 18.4. 

Opiskelijoiden mielenterveyspäivä on Nyyti ry:n järjestämä. Tapahtumalle on julkaistu tällä 

viikolla kampanjasivut, jotka löytyvät Nyytin nettisivujen kautta. Kampanjaan voi osallistua 

some-haasteena, tai osallistua erilaisiin tapahtumiin joita Nyyti järjestää, mutta myös 

opiskelijajärjestöt voivat järjestää omia tempauksiaan myötätuntoon liittyen. Nyyti ry:n 

sivuille on kerätty ideoita matalan kynnyksen tapahtumista ainejärjestöille: esim. kehukulho, 

kehutaulu, jokin rento tapahtuma (yhteistä hengailua) tai tutustumistapahtuma. Itse kampanja 

on käynnissä 9.-20.4.2018. Asiaa kannattaa viedä eteenpäin omassa ainejärjestössä.  

4.5 Järjestämis- ja osallistumisavustukset 

Enemmän tietoa löytyy JYYn nettisivuilta: https://jyy.fi/jarjestoille/avustukset/jarjestamis-

ja-osallistumisavustus/ Kriteerit avustukselle ovat luettavissa nettisivuilla, 

järjestämisavustukselle on hieman erilaiset kriteerit kuin osallistumisavustukselle. 

Tapahtumalla kuuluu olla jokin järkevä agenda, jotta rahaa myönnetään. Avustusta on 

haettava etukäteen, ideana mahdollistaa ja pienentää opiskelijoiden osallistumismaksuja.  

5. Kuulumiset ja esittelyt 

Parkulla ollut helmikuussa yksi sopo-tapahtuma, tulossa myös nuotio-tapahtuma. Tulossa myös 

vappu-palat tapahtuma, joka on alkoholiton.  

Sputnikilla ollut pulkkamäkitapahtuma.  

Puolue on valinnut häirintäyhdyshenkilöt ja yhdenvertaisuusvastaavat.  

Ynnä pitänyt sopo-kahvit helmikuussa, aikoo järjestää toiset ensi kuussa. Kahvituksilla ollut oma 

teema, ja ensi kuussa se on henkilökohtainen hyvinvointi ja sen ylläpitäminen, toukokuussa 

mahdollisesti puhutaan kesätoimeentulosta. Ynnä myös tehnyt sopo-tiedotteita 

sähköpostilistalle. 

Nefalla ollut alkoholiton tapahtuma, tulossa Tosineen ja Fokuksen kanssa vegaani-ilta, jossa 

maistellaan kasvisruokaa. Hallituskysely tehty, tarkoitus selvittää tietävätkö jäsenet sopo-

pestistä ja kokevatko saavansa apua tarvittaessa.  

Tosine miettinyt retkipäivän järjestämistä, hallituskysely vielä vähän aikaa auki.  

Svenska Klubbenilla ollut verenluovutuskampanja.  

Dumpilla ollut ”sopo ja kopo viihdyttää” –tapahtumia, kuten laskiaispulkkamäki ja leffailta. 

Tulossa pääsiäisen peli-ilta ja vapulle sopo ja kopo –tapahtuma, joka on matalan kynnyksen 

https://jyy.fi/jarjestoille/avustukset/jarjestamis-ja-osallistumisavustus/
https://jyy.fi/jarjestoille/avustukset/jarjestamis-ja-osallistumisavustus/
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alkoholiton tapahtuma. Tulossa nettisivu-uudistus, johon suunniteltu myös sopo-materiaalia. 

Syksyllä mahdollisesti tulossa hyvinvointiviikko.  

6. Kuukauden sopo-tehtävä 

Sanen, Corpuksen ja Fokuksen sopot ovat tehneet nettisivuillensa sopo-tietopankin. 

Sopovaliokunnan fb-ryhmän kautta voi tiedustella pohjaa, jos sen haluaa omaan käyttöönsä, tai 

jakaa linkkejä eteenpäin omalle ainejärjestölle. Tehtävänä siis tutustua pohjaan ja mahdollisesti 

jakaa sitä eteenpäin.  

7. Yhdenvertaisuusasiat ja -toiminta 

7.1 Yhdenvertaisuuskysely 

Ainejärjestöjen käyttöön ollaan tekemässä yhdenvertaisuuskysely, jossa selvitetään 

yhdenvertaisuustilannetta ainejärjestöpohjalta. Kysymyspohja lähetetään sopo-sähköpostilistalle 

kommentoitavaksi. Tarkoituksena luoda yhtenäinen kysymyspohja, jota kaikki ainejärjestöt voivat 

hyödyntää.  

 

     7.2 Yhdenvertaisuussuunnitelman työryhmän kokoaminen 

Tarkoitus koota tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa varten työryhmä. Kootaan työryhmä 

hieman myöhemmin, laitetaan sähköpostilistalle ja Facebookiin tietoa.  

 

     7.3 Perheystävällisempi yliopisto 

Perheellisille opiskelijoille on tehty kysely, jonka tutkimusselvitys on nyt julki. Tarkoitus lähteä 

viemään kyselyssä ilmenneitä epäkohtia eteenpäin. JYYn sivuilla perheellisten opiskelijoiden opas, 

sitä voi hyödyntää ja jakaa omassa ainejärjestössä eteenpäin. Keskusteltiin, että perheellisiä 

opiskelijoita on vaikea tavoittaa, koska heitä näkyy todella vähän esimerkiksi ainejärjestöjen 

tapahtumissa. Keskusteltiin, että useampi ainejärjestö voisi tehdä yhteistyötä ja järjestää 

perheellisille opiskelijoille omaa tapahtumaa. 

 

     7.4 Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

8. Asumisasiat ja -toiminta 

   8.1 Muut esille tulevat asiat 

Ei esille tulevia asioita. 

9. Toimeentuloasiat ja -toiminta 

9.1 Kesän toimeentulo 

Aiheesta on tulossa lähempänä lisäinfoa. 

 

     9.2 Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

10. Hyvinvointiasiat ja –toiminta 

     10.1 Lakiuudistus opiskelijoiden terveydenhuollosta 

Sote-uudistuksen myötä ammattikorkeakouluopiskelijat tulisivat mukaan YTHS:n palvelupiiriin. 

YTHS-laki tulossa vasta lausuntokierroksella, joten mitään ei ole vielä varsinaisesti päätetty. 
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Tällä hetkellä ehdotettu, että YTHS:n palvelut laajenisivat ammattikorkeakouluopiskelijoille, 

vaihto-opiskelijat jätettäisiin YTHS:n ulkopuolelle, erikoislääkäripalveluja rajattaisiin, 

rahoitusjärjestelmä muutoksessa, ylioppilaskunnan jäsenmaksusta YTHS:lle mennyt osuus 

maksettaisiin suoraan Kelalle. Vuotuinen YTHS:lle maksettava osuus jäsenmaksusta hieman 

nousisi nykyisestä, mutta käyntimaksut otettaisiin pois.  

 

     10.2 Yleispoliittinen linjapaperi 

Tulossa avoimia työpajoja, joihin voi osallistua halutessaan.  

 

     10.3 Harrastemessut 

Tulossa viikolle syksyllä viikolle 37 tai 38, tila on vielä varattava jotta päivämäärä saadaan 

lukkoon. 

 

     10.4 Muut esille tulevat asiat  

Ei muita esille tulevia asioita. 

11. Seuraavat kokoukset 

Seuraava kokous järjestetään 18.4. Ruusupuiston salissa RUU E 213. 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.06. 


