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Sosiaalivaliokunnan kokous 6/2018 

 
Aika: Torstai 11.10.2018 klo 16:15 
Paikka: Ilokiven ruokalan takaosa 
 
Paikalla:  
Jonna Varsa, JYY       Lotta-Maria Tolvanen, Astérix       
Aleksi Eskelinen, JYYH            Venla Korhonen, Corpus 
Sonja Karppinen, JYYH            Jaakko Pasanen, Pedago 
Kiia Hakkala, puheenjohtaja   Nella Heikinmäki, Syrinx  
Henna Harju, sihteeri              Julia Nevalainen, Parku 
Anna Jäntti, Tosine                Soila Joutsalainen, Klubben 
 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:18. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Ilmoitusasiat 

4.1. Yliopiston uusi sisäilmaohjeistus  

Yliopisto on päivittänyt sisäilmaohjeistuksensa. Päivitys on tehty yhteistyössä YTHS:n kanssa, jotta 

ohjeet saadaan järkeistettyä ja kaikki toimijat ovat yhtä mieltä toimintatavoista. Ohjeistus on 

luettavissa täällä: https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/sisailmaongelmat. Tätä on 

toivottavaa jakaa jäsenistölle. Valiokunnassa huomattiin, että ohjeistus on vain suomeksi, ja tästä 

laitettiin viestiä yliopistolle ja pyydettiin ohjeita myös englanniksi.  

4.2 Ongelmat sukupuolineutraalin pukuhuoneen toteutumisessa  

Isompiin pukuhuoneisiin suunniteltiin erilliset suihkutilat, jotka on saatu jo käyttöön. Erillisen 

pukuhuonetilan kanssa on ollut ongelmia, sillä kaupungin rakennusvalvonnalta ei ole saatu lupaa. 

Kaupungin rakennusvalvonta on sitä mieltä, että uudistus heikentäisi L-rakennuksen inva-vessojen 

tilannetta. Seuraavaksi yliopisto kutsuu kaupungin rakennusvalvonnasta edustajan 

kartoituskierrokselle, jolloin käydään tilat läpi ja pohditaan, mihin pukuhuone saataisiin 

https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/sisailmaongelmat
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toteutettua. Jos suunnitelma ei toteudu, täytyy tavata uudelleen tilapalvelujen kanssa ja pohtia 

jonkinlaista ratkaisua. 

4.3 Uusi laki YTHS:stä 

YTHS on ollut aiemmin osana sote-pakettia, mutta nyt YTHS-lakiuudistus on otettu käsittelyyn 

budjettilakien yhteydessä. Tällä hetkellä näyttää lupaavalta, että laki on menossa läpi, vaikka 

sote-suunnitelmat kaatuisivatkin. Keskustelu YTHS:stä on ollut hyvää yli puoluerajojen ja 

seuraavaksi laki menee käsitteleväksi sote-valiokuntaan. Aiheesta tehdään päätös todennäköisesti 

vuoden loppupuolella. Tämän myötä 2021 alkaen YTHS laajentuisi myös ammattikorkeakoulun 

opiskelijoiden käyttöön. 

5. Kuulumiset ja vertaistukihetki 

Tosine on suunnitellut jonkinlaista matalan kynnyksen hengailuiltaa ja luontoretkeä. 

Klubben pyöräili Vaajakoskelle Pandan tehtaanmyymälään, tapahtuma oli mennyt hyvin. 

Astérix on järjestämässä verenluovutusta. 

Corpuksella on ensi viikolla kopo-sopo-kahvitus, jossa on tarkoitus tehdä pestejä tutuimmaksi. 

Suunnitteilla myös verenluovutusta. 

Parkulle valittu häirintäyhdyshenkilöt, järjestämässä myös ”kauhupalat” –tapahtumaa, jonka 

yhteydessä saa kertoa opiskeluajan kauhutarinoita ja saada vertaistukea, suunnattu erityisesti 

fukseille. 

Syrinx nostanut esiin yhdenvertaisuusasioita, esimerkiksi tapahtumissa on 

yhdenvertaisuusyhdyshenkilö, tulossa sopon syyskahvit, tarkoitus pitää sopo-kahvit myös keväällä.   

6. Sopojen materiaalipankki 

Edellisellä kerralla valiokunnassa keskusteltiin sopoille tarkoitetusta materiaalipankista. 

Materiaalipankki on nyt luotu Google Driveen. Keskusteltiin, mitä kansioon haluttaisiin jaettavan. 

Valiokunnassa toivottiin ainakin tapahtuma- sekä viestintäideoita. Keväällä muutama 

valiokuntalainen kokosi pohjan ainejärjestön hyvinvointisivusta, ja pohja on näkyvissä ainakin 

Fokuksen nettisivuilla, osoitteessa: https://www.fokusry.net/hyvinvointi/ . Materiaalipankki 

löytyy osoitteesta: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1G8dx4-

dNyaz2rRVDElQbjYJgrUwJ4BRN?ogsrc=32 . 

 

 

https://www.fokusry.net/hyvinvointi/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1G8dx4-dNyaz2rRVDElQbjYJgrUwJ4BRN?ogsrc=32
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1G8dx4-dNyaz2rRVDElQbjYJgrUwJ4BRN?ogsrc=32
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7. Kuukauden sopo-tehtävä: eduskuntavaali-teeman pohtiminen oman ainejärjestön tasolla 

Tehtävänä on miettiä SYL:n ohjelmassa olevia teemoja, ja miettiä, mitkä asiat olisivat tärkeitä, 

mitä JYY voisi tuoda esille omassa työssään. Jos tulee ideoita, miten tehdä opiskelijan elämää ja 

siihen liittyviä teemoja päättäjille lähemmiksi, on myös toivottavaa jakaa niitä ideoita. Sivua 

www.opiskelijasimulaattori.fi voi myös jakaa eteenpäin. 

8. Puheeksi ottamisen periaatteet ja rooliharjoitus 

JYY on kehittelemässä häirintäyhdyshenkilö-peliä, jonka kautta voisi tutustua, missä ja miten voi 

lähestyä häirintäyhdyshenkilöitä. Valiokunta tutustui peliin ja piti sitä hyvänä ideana. 

Valiokuntalaisille näytettiin pohja kiusaamisen tai häirinnän puheeksi ottamisen 

rooliharjoituksesta. Pohja löytyy materiaalipankista. Harjoituksen voi tehdä esimerkiksi 

hallituksen kokouksessa.  

Yhteyttä häirintä- tai kiusaamistapauksessa voi ottaa häirintäyhdyshenkilöihin, 

hyvinvointisuunnittelijaan, hyviksiin, YTHS:ään tai Kriisikeskus Mobileen. 

9. Valmistautumista eduskuntavaaleihin 

Ensi vuonna tulossa useammat vaalit, joista sopo-sektoria eniten todennäköisesti koskettavat 

eduskuntavaalit. Käytiin läpi, mitä ideoita SYL:in ohjelmassa oli. Ohjelma löytyy SYL:in sivuilta 

osoitteesta: https://syl.fi/syl/syln-nuorten-aika-vaaliohjelma-eduskuntavaaleihin-2019/ . 

Selkeimmät sopo-sektoriin liittyvät vaaliteemat ovat mielen hyvinvointi ja riittävä toimeentulo. 

SYL:n vaaliohjelmaa yhdistävä tekijä on sukupolvipolitiikka – esim. miten eläkejärjestelmä 

vaikuttaa tulevaisuudessa ylioppilasliikkeeseen. Teemoihin on hyvä tutustua, ja jakaa tietoutta 

oman ainejärjestön jäsenistölle. 

10. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

11. Seuraavat kokoukset 

Seuraava kokous pidetään 30.10. Kokouksessa käsitellään JYYn tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelman ja järjestöille suunnatun yhdenvertaisuusoppaan päivisttämistä. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:47. 

http://www.opiskelijasimulaattori.fi/
https://syl.fi/syl/syln-nuorten-aika-vaaliohjelma-eduskuntavaaleihin-2019/

