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Sosiaalivaliokunnan kokous 5/2018 

 
Aika: Tiistai 18.9.2018 klo 16:15 
Paikka: Ilokiven takaosa 
 
Paikalla:  
Jonna Varsa, JYY       Venla Isomäki, Fokus 
Aleksi Eskelinen, JYYH            Elsa Peltola, Puolue 
Sonja Karppinen, JYYH         Niina Maaskola, Corpus/Stimulus         
Kiia Hakkala, puheenjohtaja   Tuomi Honkanen, Nefa           
Henna Harju, sihteeri             Milla Patrikainen, Dumppi  
Soila Joutsalainen, Klubben     Pinja Uusitalo, Sane 
Minna Kangaspuoskari, Linkki   Jenni Anttila, Parku 
Antti Aalto, Sporticus                          
 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.17. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Päätettiin vaihtaa 4. Ilmoitusasioiden ja 5. Kuulumisten ja vertaistukihetken paikkoja 

keskenään. 

4. Kuulumiset ja vertaistukihetki 

Linkillä tulossa lautapeli-ilta. 

Mielenterveyspäivän seminaarin järjestelyt työllistävät. 

Klubbenilla tulossa pyöräretki Vaajakoskelle Pandan tehtaanmyymälään. 

Nefa on menossa luovuttamaan verta. 

Parkulla uusi sopo-vastaava, joka tutustuu hommiinsa. 

Dumpilla on ollut jo yksi sopo-tapahtuma, jossa oltiin käyty fuksien kanssa opiskelijoiden oikeuksia 

läpi. Dumpilla ja Pörssillä tulossa yhteinen hyvinvointiviikko. 

Fokuksella tulossa laavuretki, suunnitteilla myös verenluovutusta. 

Puolueella suunnitteilla verenluovutusta. 
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5. Ilmoitusasiat 

5.1. Hyvinvointiviikko 8.-11.10.  

Hyvinvointiviikko on viikolla 41, ja tuolloin kampuksilla on erilaisia hyvinvointiin liittyviä 

tapahtumia. Myös oma ainejärjestö voi pitää jonkinlaisen tempauksen viikon kunniaksi. 

Hyvinvointiviikosta on myös Facebook-tapahtuma, jota saa jakaa jäsenistöille: 

https://www.facebook.com/events/521770518339849 

5.2 Mielenterveyspäivän seminaari 10.10. 

Seminaari järjestetään keskiviikkona 10.10. maailman mielenterveyspäivänä. Aamupäivällä 

päärakennuksella on kolme puheenvuoroa koskien identiteetin rakentumista, esiintymisjännitystä 

sekä yhteisöllisyyttä. Päivän aikana on myös työpajoja, muun muassa tanssi- ja liiketerapiaa, 

sukupuolen ja kehollisuuden näkökulmaan liittyviä ja mindfulnessia. Työpajoihin aukeaa 

ilmoittautuminen ensi viikon maanantaina 24.9.  

Pääkirjastolla on pop up –tori, jossa on erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä esittelemässä omaa 

toimintaansa. On toivottavaa, että sopot markkinoisivat tapahtumaa omalle ainejärjestölleen. 

Tapahtuma löytyy Facebookista nimellä Mielen kulttuuri 4: Yhdessä 

(https://www.facebook.com/events/297511907717305/). Sopot voivat esimerkiksi koota omasta 

ainejärjestöstään porukkaa kasaan, ja lähteä yhdessä porukalla seminaariin.  

5.3  Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy- ja puuttumismalli 

Yliopisto on hyväksynyt kesäkuussa mallin kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy- ja puuttumismallin, 

joka löytyy julkisena yliopiston sivuilta. Sanomaa aiheesta saa jakaa ainejärjestöille. Malliin on 

kirjattu esimerkiksi ohjeet, miten toimia kiusaamista kohdatessa. Kiusaamista tai häirintää 

kohdatessa voi yliopistolla ottaa yhteyttä oman laitoksen hyviksiin, häirintäyhdyshenkilöihin, 

YTHS:n palveluihin, oppilaitospappiin, laitoksen esteettömyysvastaavaan. Malli on luettavissa 

osoitteesta: https://www.jyu.fi/studentlife/hyvinvointi/kiusaaminen.  

5.4  Sukupuolineutraali pukeutumistila 

Yksi Liikunta-rakennuksen pienemmistä suihkutiloista on tehty yksityiseksi suihkutilaksi. Tila on jo 

käytettävissä. 

6. Hyvinvointiasiat ja –toiminta 

  6.1 Yliopiston tarjoamat hyvinvointipalvelut ja niiden viestintä 

https://www.facebook.com/events/521770518339849
https://www.facebook.com/events/297511907717305/
https://www.jyu.fi/studentlife/hyvinvointi/kiusaaminen
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Pohdittiin ryhmissä, miten yliopiston tarjoamien hyvinvointipalveluiden viestintää voitaisiin 

edistää.  

  6.2 Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

7. Mitä haluaisit sosiaalivaliokunnan kokouksissa käsitellä? 

Aihetta voi pohtia myös kuukauden sopo-tehtävän muodossa. 

Valiokunnassa toivottiin, että Driveen voisi lisätä materiaalipankin lisäksi muitakin ideoita ja 

asioita, jotka liittyvät pestiin. Keskusteltiin, että muidenkin sektorien isommista tapahtumista 

voisi tiedottaa myös sopo-valiokunnassa. 

8. Yhdenvertaisuusasiat ja -toiminta 

   8.1 Yhdenvertaisuuskyselyn esittely 

Aiheesta tulossa esittely sähköpostiin sekä JYYn nettisivuille. 

 

   8.2 Ajatuksia yhdenvertaisuudesta lukuvuoden aloitustapahtumissa 

Keskusteltiin esimerkiksi esteettömyysnäkökulman huomioinnista. 

 

   8.3 Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

9. Toimeentuloasiat ja -toiminta 

9.1 Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

10. Asumisasiat ja -toiminta 

     10.1 Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

11. Seuraavat kokoukset 

Seuraava kokous pidetään 11.10. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:54. 

 


