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HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Aika: keskiviikko 20.3.2019 klo 17.30 
 

Paikka: Kokoustila Lyhty, Seminaarinmäki 

Osallistujat: 

Hallituksen jäsenet: Nelli Nora, Emma Lautala, Oona Tenkanen, Venla Isomäki (poistui 

kohdassa 11), Anniina Vähäkoski, Noora Koskela, Roosa Jukola (poistui kohdassa 12), 

Tuuli Kervinen (poistui kohdassa 16), Suvi Heikkinen, Ronja Vauhkonen ja Viivi 

Kaikkonen. 

       

Toimihenkilöt: Laura Metsävirta, Marko Peltola (poistui kohdassa 9), Jere Oksanen 

(poistui kohdassa 13.2), Iida-Elina Leskinen (poistui kohdassa 16), Miisa Kärnä ja Verna 

Jakonen (poistui kohdassa 12).  

     

 

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous kello 18.11.  
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Oona Tenkanen ja Ronja Vauhkonen. 
 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 
Päätettiin palata kohtaan 4 myöhemmin.  
Palattiin takaisin kohdan 20 jälkeen ja hyväksyttiin viime kokouksen pöytäkirja. 
 

5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Päätettiin siirtää Yritysyhteistyö kohdasta 19 kohtaan 9, jolloin kohdat 9-18 siirtyivät 

yhdellä eteenpäin. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

Kohdan 9 jälkeen palattiin takaisin kohtaan ja liikuntavastaava ehdotti kohdan 15 Liikunta 

siirtämistä kohdaksi 10. Esitys hyväksyttiin ja Liikunta vaihdettiin kohdaksi 10, jolloin 

kohdat 10-15 siirtyivät yhdellä eteenpäin. 

 

6. Jäsenasiat 
Hyväksyttiin yksi uusi jäsen. 

 

7. Ilmoitusasiat 
-      YKA:lta saatu 1200e tukea. 
-      JYY:n toiminta-avustustuki haku on auki, Nelli tekee hakemuksen. 
-      1.4. JYY:n järjestöklubi.  



Fokus ry Pöytäkirja 3/2019  

 
8. Talous 
8.1 Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Tilillä varoja 3683,37e. Laskuja kuitenkin maksamatta. 
 

8.2 Tavarahankinnat 
- Ostettiin kolme Beer Bong- settiä 15 eurolla. 
- Ostettiin VOO:lle vuosijuhlalahjaksi 3-tähden jallupullo 24,39 eurolla. 
- Päätettiin ostaa Puolue ry:lle vuosijuhlalahjaksi Poliittisesti epäkorrektia -lautapeli, joka 

maksaa 30-35 euroa. 
- Päätettiin ostaa JYY:lle vuosijuhlalahjaksi lahjoitus JYY:n toivomaan kehitysyhteistyö 

kohteeseen 20 eurolla. 
- Vujunauhan hankkiminen on suunnitteilla. 

 
8.3 Kulukorvaukset 

Myönnettiin seuraavat kulukorvaukset: 
- 40,49e talviriehan tarjoiluista Vernalle 
- 18,27e Norppakahvien ja pikkujoulujen kauppareissusta Veeralle 
- 55e JYY:n vuosijuhlista Viiville 
- 55e JYY:n vuosijuhlista Tuomakselle 
- 30e postimerkeistä Oonalle 
- 30e VOO:n vuosijuhlista Oonalle 
- 30e VOO:n vuosijuhlista Anniinalle 
- 10e Beer Pong -seteistä Anniinalle  
- 35e Puolueen vuosijuhlista Emmalle 

 
9. Yritysyhteistyö  
- Local: Tapaaminen ensi viikolla. 
- Passion: Tämänhetkinen sopimus sisältää kahdet sitsit ja kaksi tapahtumaa, jolloin Fokus saa 

200e haalarisponsorointia ja jäsenistölle alennuksia. Passion on halukas jatkamaan 
sopimusta, mutta tarjoaa parempia alennuksia ruoasta. Odotetaan Escapen tapaamista 
ennen kuin solmitaan uusi sopimus Passionin kanssa.  

- Escape: Tapaaminen Escapen kanssa 27.3.  
- Karaoke Bar Helmi: Jatketaan yhteistyötä Karaoke Bar Helmen kanssa ja pidetään ensi syksyn 

uusien ilta Helmessä. 
- Aarons: tavoiteltu yhteistyön tiimoilta ja vastausta odotetaan. 
- Polkupyörä Tori: tavoiteltu yhteistyön tiimoilta ja vastausta odotetaan. 
- Ruohonjuuri: sopimus voimassa automaattisesti, ei tarvetta uudistaa. 
- Taikuri: sopimus voimassa kesään asti.  
- Kideapp: 

Viivi ja Nelli tapasivat Kideappin edustajan. Kideapp on valmis sponsoroimaan haalareita. 
Kideappiin on mahdollista siirtää jäsenrekisteri, tapahtumakalenteri sekä nettimyynti. 
Kideappin ottama provisio on 3%.  
Facebookin käyttö on vähentynyt, joten tapahtumien julkaisu Kideappissa voisi auttaa 
ihmisten tavoittamisessa. Kideappissa tehtävä tuotemyynti voisi myös tavoittaa paremmin 
muitakin kuin Fokuslaisia. Fokuksen vanhaa jäsenrekisteriä ei kuitenkaan saa siirrettyä 



Fokus ry Pöytäkirja 3/2019  

Kideappiin vaan täytyisi tehdä kokonaan uusi jäsenrekisteri – jäsenrekisterin siirtäminen ei 
kannata.  
Keskusteltiin, että Kideappin käyttöä voisi lisätä (Facebookin rinnalla) ja julkaista myös 
esimerkiksi ei-maksulliset tapahtumat Kideappiin. Tuotemyyntiä voidaan miettiä 
tuotekohtaisesti. 
 

10. Liikunta 
6.3. järjestetty Talvirieha oli onnistunut. Fokuksen osuus tarjoilukuluista oli 13,50e ja saunan 
vuokrauksesta 40e.  
 

11. Koulutuspolitiikka 
- Keskiviikkona 27.3. YKP:n oppiainekahvit. 
- Hops-työskentelyt käynnissä ja kaikkiin opetussuunnitelmatyöryhmiin saatiin 1 opiskelija. 
- Oppiainevideot: opiskelijoita on saatu värvättyä, mutta videoprojektit eivät vielä alkaneet. 
- Kaikkiin Suomen ylioppilaskuntiin on suunnitteilla yliopiston toimielin, joka ajaisi vaihto-

opiskelijoiden etuja. 
 

12. Sosiaalipolitiikka 
- Noora teetti häirintä- ja  yhdenvertaisuuskyselyn: 

Vastauksia tuli yhteensä 17 kpl ja suurin osa vastaajista oli 20-30v. Suurin osa ei ollut 
havainnut häirintää, mutta jotkut olivat. Seksuaalista häirintää ei oltu koettu, mutta pieni 
osa oli havainnut. Puolet vastaajista kokivat, että alkoholillisiin tapahtumiin on matala 
kynnys osallistua alkoholittomana, mutta loput vastauksista olivat jakautuneita. 
Tapahtumat koettiin yhdenvertaisiksi, mutta negatiivista palautetta tuli osallistujien 
jakautumisesta omiin porukoihin. 

- Fokuksen ja Magnan kokkisota 1.4. 
- Noora oli viime sosiaalivaliokunnan kokouksessa. Tuli ilmi haluaako Fokus lähteä mukaan 

ensi syksynä mielenterveyspäivän seminaari Mielen Kulttuuri -tapahtuman järjestämiseen. 
Ei nähty syytä, miksi ei osallistuttaisi.  

- Whatsapp -ryhmä yhdenvertaisuussuunnitelman suunnittelua varten on tehty. 
 

13. Tapahtumat 
13.1. Menneet tapahtumat 
- VYR-Risteilystä jäätiin 250e häviölle.  
- 11.2. Ystävänpäivä -sitsien tuotto ei vielä selvillä. 
- 18.2. Ahdistuskaljat Bingo special edition: porukkaa vähän paikalla, mutta hauskaa. 
- 7.3. ISMI-Sitsit Tosineen kanssa: lopulliset tulot laskematta, mutta sitseistä pitäisi jäädä 

reilusti voitolle. 
- 12.3. Fokuksen Etkot Tilialla. Ajankohta olisi voinut olla parempi: meni päällekkäin Puolueen 

tapahtuman kanssa. Paikalla jonkin verran porukkaa. Tulevaisuudessa voisi järjestää uudet 
etkot esimerkiksi ennen Poikkareita.  

- 14.3. Fokus osallistui Pörssin rinneriehan häkkyrälaskukisaan. Fokus voitti kilpailun ja sai 
hyvää näkyvyyttä. 

 
13.2. Tulevat tapahtumat 
- 21.3. Kierrätyssitsit/Kaverisitsit Passionissa 
- 21.3. 3miot 
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- 14.4. Vaalivalvojaiset Teerenpelissä Puolueen ja SYY:n kanssa 
- 31.4. Fokuksen vappu Ruthin vintillä 

 
- Suunnitteilla Kestääkö Maksa Vapun? -ahdistuskaljat. 
- Perjantaina tapsakokous, jossa suunnitellaan koko Fokuksen vappu.  
- SYY-Jyväskylä on halukas tekemään ekscursion yhdessä. Nelli, Noora sekä (varauksella) Miisa 

ja Emma toivat ilmi kiinnostuksensa excu-tiimiin. 
 

14. 3miot 
3mio-vastaava ei paikalla. 

 
15. Kulttuuri 
- 15.3. toteutettu Alvar Aalto -museovierailu oli onnistunut. 
- Fokus goes JyväSpeksi tulossa. 42 ilmoittautui. 

 
16. Tiedotus ja viestintä 
- Tansaniassa työharjoittelussa oleva sosiaalityön opiskelija kirjoittaa Fokuksen blogiin. 
- Toivottiin, että Facebookkiin ei julkaistaisi klo 21 jälkeen ja mahdollisuuksien mukaan vain 1 

julkaisu päivässä tai mahdollisimman pitkä aikaväli julkaisujen välissä.  
- Emma, Nelli ja Laura aloittivat fuksioppaan suunnittelun. Fuksiopas on tarkoitus julkaista 

Fokuksen nettisivuille ja alustava deadline on maaliskuun lopussa.  
- Fokuksen sähköpostiallekirjoitus kaipaisi muutosta selkeämmäksi.  

 
17. Fogue 
- Sovittiin, että Fogueen kirjoittamisesta voi luvata palkkioksi 2 haalarimerkkiä (tai 1x Marx). 
- Selvennettiin tämän vuoden suunnitelma Foguesta: tehdään yksi Fogue-lehti, johon voidaan 

sisällyttää mahdollisesti vujujuttuja sekä katkelmia vanhoista Fogueista. 
 

18. Kansainvälisyys 
- YFI:n  kv-sähköpostilista käytössä, mutta vasta 2-3 ihmistä liittynyt. 
- Miisa oli kv-valiokunnan kokouksessa. Kv-valiokunnassa puhuttiin, että pyritään saamaan 

englanninkielinen ja suomenkielinen kampus parempaan keskinäiseen vuorovaikutukseen. 
Kokouksessa oli puhetta myös ainejärjestöjen esittäytymisestä: ainejärjestöt (tai esim. 
ainejärjestöjen kv-vastaavat) voisivat esittäytyä vaihtareiden saapuessa kampukselle. 

- Miisa toi ilmi yhdenvertaisuussuunnitelman käännöksen: olisi hyvä kääntää samalla 
englanniksi kun tehdään.  

- Miisa on suunnitellut kotikansainvälisyys sivua Fokuksen nettisivuille. 
- Fokuksen nettisivuja on alettu kääntämään englanniksi. 

 
19. Ympäristö ja kehitysyhteistyö 
- Suomen yliopistokiinteistöt Oy:lta on kysytty lupaa puun istuttamiseen yliopiston alueelle, 

ei vielä vastausta. 
- Norppahaalarimerkeistä kerättyjä rahoja ei ole vielä lahjoitettu. Keskusteltiin, että Fokus 

voisi tehdä jokavuotisen tapahtumakonseptin varainkeruusta ympäristökohteeseen.  
- Laura osallistui viime ympäristö- ja kehitysyhteistyövaliokunnan kokoukseen. 
- 30.3. Fokus goes Earth Hour 
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20. META 
- Fokuksen, Puolueen ja Memphiston puheenjohtajat ja tapahtumavastaavat tapasivat 

tulevien yhteistapahtumien johdosta. Seuraavat tapahtumat halutaan toteuttaa yhdessä 
myös ensi lukuvuonna: Uusien ilta (alustava päivämäärä 2. tai 3.9), Fuksiaiset, Fuksisitsit ja 
YP-sitsit.  
Halutaan jatkaa myös yhteisten liikuntavuorojen järjestämistä. 
Tilataan myös yhteinen haalarimerkki fukseille, josta suunnittelu- ja tilausvastuu on 
Fokuksella. 
Ensi syksynä voisi mahdollisesti suunnitella yhteistapahtumaa myös vanhemmille 
opiskelijoille. 
 

- Muistutettiin JYY:n ja muiden ainejärjestöjen lainatavaralistoista. Lainatavaroita voi 
hyödyntää ilmaiseksi ja näin voidaan välttyä omien tavarahankintojen tekemiseltä.  

 
21. Seuraava kokous 

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta myöhemmin. 

 
22. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous kello 20.15.  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Nelli Nora    Emma Lautala 
puheenjohtaja   sihteeri 
 

 
 
____________________________  ____________________________ 
Oona Tenkanen   Ronja Vauhkonen 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


