
Sosiaalivaliokunta   Pöytäkirja   Kokous 6/2018 

JYY 2018 

 

Sosiaalivaliokunnan kokous 7/2018 

 
Aika: Tiistai 30.10.2018 klo 16:15 
Paikka: Ilokiven ruokalan takaosa 
 
Paikalla:  
Jonna Varsa, JYY                         Pinja Uusitalo, Sane        
Aleksi Eskelinen, JYYH                 Niina Maaskola, Stimulus & Corpus 
Sonja Karppinen, JYYH                Venla Korhonen, Corpus 
Kiia Hakkala, puheenjohtaja        Jaakko Pasanen, Pedago  
Henna Harju, sihteeri                  Vilma Kosonen, Abakus   
Anna Jäntti, Tosine                      Karoliina Takkinen, Sane 
Lotta-Maria Tolvanen, Astérix 
 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:16. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Ilmoitusasiat 

4.1. Valiokunnan uuden puheenjohtajan ja sihteerin valinta seuraavassa kokouksessa 

29.11. 

Seuraavassa kokouksessa valitaan valiokunnalle uusi puheenjohtaja ja sihteeri kaudelle 2019. 

Ylioppilaskunnalle valitaan myös lähiaikoina uusi sosiaalipoliittinen asiantuntija. 

4.2  Muut ilmoitusasiat: Mielenterveyspäivän seminaarin tulevaisuus 

Mielenterveyspäivän seminaari on kahtena vuotena järjestetty poikkitieteellisesti, mutta Corpus 

on ollut järjestelyissä aina päävastuussa. Corpuksessa on pohdittu, että tapahtuman kasvaessa 

ei ole enää järkevää, että tapahtuma käynnistyy heidän järjestönsä ja esteettömyysvastaavan 

kautta. Corpuksessa onkin pohdittu, voisiko sosiaalipoliittinen valiokunta ottaa seminaarin 

järjestämisen vastuulleen, jolloin tapahtumasta tulisi entistä enemmän poikkitieteellinen. 

Valiokunnan kautta tulisi myös valmis verkosto, jonka avulla olisi helpompi käynnistää seminaarin 

suunnittelu ja toteutus. Suunnittelua kannattaisi painottaa aiempaa enemmän alkuvuodelle, sillä 

ajankohta 10.10. on melko haastava suunnittelua ajatellen. Yhteistyötä voisi tarvittaessa tehdä 
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myös JAMK:in ja JAMKO:n kanssa. Valiokunnassa ehdotettiin myös, että seminaarin voisi pitää 

keväällä opiskelijoiden mielenterveyspäivän yhteydessä. Toisaalta syksyn ajankohta on ollut hyvä 

uusille opiskelijoille. Yliopistolla on myös yhteisöterveyden ryhmä, johon voi myös olla 

yhteydessä seminaarin järjestelyjen yhteydessä. Valiokunta keskusteli, että olisi toivottavaa 

seminaarin säilyvän ainejärjestöjen välisenä yhteistyönä. Syksyn todettiin sopivan hyvin 

seminaarin ajankohdaksi muun muassa sen vuoksi, että se on kiinnittänyt paljon ensimmäisen 

vuoden opiskelijoiden huomiota. 

5. Kuulumiset ja vertaistukihetki 

Astérixille on valittu kaksi häirintäyhdyshenkilöä. Valiokunta keskusteli, että ainejärjestöt voisivat 

tarvita häirintäyhdyshenkilöille omaa koulutusta JYYltä. 

Abakus tekee yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja on pohtinut häirintäyhdyshenkilöitä. 

Pedagolla tiedossa uusi hallitus ensi vuodelle, ja vuoden alussa valitaan myös järjestölle 

häirintäyhdyshenkilöt. 

Corpuksella ollut sopon ja kopon järjestämä kahvitus jäsenille. Mielenterveyspäivän seminaari oli 

myös onnistunut.  

Stimuluksella ollut sopo-kopo-vohvelihetki, jossa oli paljon fukseja paikalla.  

Sane pohtinut syksylle vielä verenluovutusta. 

6. Yhdenvertaisuusopas ja JYYn yhdenvertaisuussuunnitelma 2019–2023 

Valiokunta pohti ryhmissä kehitys- ja korjausehdotuksia JYYn yhdenvertaisuussuunnitelmalle. 

 

7. Kuukauden sopo-tehtävä: JYYn yhdenvertaisuusoppaan kommentoiminen yhdessä muiden 

aktiivien ja hallituslaisten kanssa 

On toivottavaa, että järjestöt käyvät läpi yhdenvertaisuusopasta ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, 

kommentoiden niitä tarvittaessa. Tehtävänä on siis jakaa dokumentteja eteenpäin oman 

ainejärjestönsä hallitukselle. 

 

8. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 
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9. Seuraavat kokoukset 

Seuraava kokous, joka on syksyn viimeinen kokous, pidetään 29.11. Kokouksessa valitaan uudet 

toimijat ensi vuodelle ja pohditaan yhdenvertaisuusteemaa yhdessä Nyyti ry:n kanssa. 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.45. 


