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HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Aika: maanantai 7.1.2019 klo 17.30 
 

Paikka: Lyhty  

Osallistujat: 

Hallituksen jäsenet: Nelli Nora, Venla Isomäki, Oona Tenkanen, Anniina Vähäkoski, 

Tuuli Kervinen, Noora Koskela, Ronja Vauhkonen, Emma Lautala, Veera Rahikainen, 

Suvi Heikkinen, Viivi Kaikkonen, Roosa Jukola (liittyi kohdassa 6), Nette Lehtonen 

       

Toimihenkilöt: Iida Leskinen, Verna Jakonen, Miisa Kärnä, Tuomas Raatikainen, Jere 

Oksanen, Janne Toivonen 

      

 Muut läsnäolijat: Marko Peltola 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa klo 17.30. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuomas Raatikainen ja Jere Oksanen. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
Ehdotettiin, että pöytäkirjaan palataan myöhemmin. Ehdotus hyväksyttiin.  
 

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi seuraavine muutoksineen: 
Lisättiin seuraavat kohdat: 
- 6. Käytäntöjen sopiminen  
- 7. Hallituksen sisäiset vastuut 
- 7.1. Haalarimerkkivastaava  
- 7.2. Excu- ja työelämävastaava 
- 10.4. Tilinkäyttöoikeudet ja maksukortti 
- 11. Järjestöasiat 
- 11.1. Talous- ja toimintasuunnitelmien laatijat 
- 11.2. Nimenkirjoittajien vaihdos 
- 11.3. Yhteyshenkilöiden valinta 

 
Siirrettiin seuraavat kohdat: 
- jäsenasiat kohtaan 8 
- ilmoitusasiat kohtaan 9 
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- talous kohtaan 10 
- yhdistyksen taloudellinen tilanne kohtaan 10.1 
- tavarahankinnat kohtaan 10.2 
- kulukorvaukset kohtaan 10.3 
- yritysyhteistyö kohtaan 12 ja tästä eteenpäin seuraavat kohdat siirtyvät kolmella eteenpäin 
 

6. Käytäntöjen sopiminen 
Sovittiin noudattaa seuraavia käytäntöjä: 
- toimihenkilöiden ei ole välttämätöntä osallistua iltakouluihin 
- kokouksiin saavutaan ajoissa ja myöhästymisistä ilmoitetaan 
- kokouseväiden hankkija valitaan tapauskohtaisesti ennen kokouksia ja alustava 

kokouseväiden vuosibudjetti on 200 € 
- reagoidaan WhatsApp -ryhmän ja muiden viestikanavien viesteihin 
- Fokuksen sähköpostia tai some-kanavaa käytettäessä vastataan viesteihin omalla 

nimellä. Ilmoitetaan muille saapuneista viesteistä 
- henkilö, joka menee Kasvistolle, tarkistaa samalla Kasviston postilaatikon 
- kaikki hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt voivat päivittää sosiaalisen median kanavia, 

mutta esimerkiksi valokuvat olisi hyvä käyttää ensin Veeran kautta 
- tapahtumatiimi hoitaa ensitiedottamisen tapahtumista ja viestintätiimi jatkaa siitä 
- tiimien vetäjät voivat olla yhteydessä puheenjohtajaan mahdollisissa tiimin sisäisissä 

ongelmatilanteissa 
- kaikille kuuluvat vastuualueet: siivous, merkkien ja lippujen myynti  
- merkkienmyyntilomakkeiden käyttö 
 

7. Hallituksen sisäiset vastuut 
7.1 Haalarimerkkivastaava 

Valittiin Oona vastaamaan haalarimerkeistä. 
 

7.2 Excu- ja työelämävastaava 
Valittiin Roosa excu- ja työelämävastaavaksi. 
 

8. Jäsenasiat 
Ei uusia jäseniä. 
 

9. Ilmoitusasiat 
- JYY:n järjestöseminaari 18.1.-19.1.2019 
- Yhteistyökumppanimme Bailataan.fi vaihtunut nimi on Kide.app. Kide.app sivuston 

provisio tulee ottaa huomioon budjetoinnissa. 
 
10. Talous 
10.1  Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Yhdistyksen tilillä on varoja noin 3500€. 
 

10.2  Tavarahankinnat 
- Päätettiin alustavasti tilata hallituspaidat. Lisäksi keskusteltiin, hankitaanko sponsoreita 

paitoihin – kysymys jäi avoimeksi.  
- Päätettiin hankkia uudet siivousvälineet.  
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10.3  Kulukorvaukset 

-Päätettiin antaa Anniinalle 39,89€ kulukorvauksia kokouseväistä. 
 

10.4  Tilinkäyttöoikeudet ja maksukortti 
-Päätettiin poistaa tilinkäyttöoikeudet henkilöiltä Vilma Viitasaari, Roosa Jukola ja Sera     
Heikkilä. Päätettiin antaa tilinkäyttöoikeudet Nelli Noralle, Viivi Kaikkoselle ja Anniina 
Vähäkoskelle. 
-Keskusteltiin tarpeesta useampaan maksukorttiin: yksi maksukortti on riittävä, ellei 
korttien hinnat muutu. 
-Päätettiin antaa maksukortti Anniinan haltuun.  
-Ehdotettiin, että Roosa ja Viivi voisivat tarkistaa, onko pankin vaihtaminen tarpeen. 
Sovittiin palata asiaan myöhemmin.  
 

11.   Järjestöasiat 
11.1  Talous- ja toimintasuunnitelman laatijat 

- Kaikki halukkaat hallituksesta voivat osallistua talous- ja toimintasuunnitelmien 
laatimiseen. Asiaan palataan Putkilahdella, jossa on mahdollisuus vaikuttaa 
suunnitelmien laatimiseen, vaikkei osallistuisi em.  virallisten suunnitelmien laatimiseen. 

- Janne, Anniina ja Ronja toivat ilmi halukkuutensa toimintasuunnitelman laatimiseen.  
 

11.2  Nimenkirjoittajien vaihdos 
Päätettiin, että nimenkirjoittajiksi vaihdetaan Nelli, Oona, Emma ja Viivi.  
 

11.3  Yhteyshenkilöiden valinta 
Nette valittiin SYY-yhteyshenkilöksi ja Noora Talentia-yhteyshenkilöksi.  
 

12. Yritysyhteistyö 
- Tämänhetkiset yhteistyösopimukset ovat voimassa kesään asti.  
- Palautekyselyssä oli toivottu kahvilaa yhteistyökumppaniksi. Seuraavia ehdotettiin 

yhteistyökahvilaksi: Teeleidiä, The Local Culture Hostel & Cafea, T – Housea ja 
Kahvikauppa Papu Coffee Shoppia. 

- Yhteistyöhön ehdotettiin myös pyöräfirmaa, panimoa, miesten vaateliikettä, 
kampaamoa sekä WayOuttia. 

- Roosa ja Nelli tapaavat JESS:in lähiaikoina.  
 

13. Tapahtumat 
SITSIT:  
- Ystävänpäivä -sitsit 14.2 Puolueen ja Memphiston kanssa.  
- Tosineen kanssa on tarkoitus järjestää yhdessä sitsit helmi-maaliskuussa. 
- Keskusteltiin erikoisimmista sitsejä: ulkoilmasitsit (vappu), pitkät sitsit vaihtuvilla toast-

mastereilla sekä sitsimaraton. 
- Keskusteltiin sitsiruokien valmistamista itse rahojen säästämiseksi. 

 
FOKUKSEN VUOSIJUHLA 
- Syksyllä 45-vuotisvuosijuhla, Oona ilmoitti kiinnostuksena vujutoimikunnan johtoon.  
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TAPAHTUMIEN TALOUS 
- Käytetään tapahtumien kulusuunnitelma Viivin kautta. 
- Huomioidaan tapahtumien kuluissa myös haalarimerkit. 
 
TAPAHTUMAIDEAT: 
- Hop-Lop -tapahtuma, JYP-peli-ilta, Fokus tekee hyvää -tapahtuma, laskettelutapahtuma 

Himoksella. 
 
MUUT ASIAT:  
- Linkki ry on kysellyt yhteistyötä. 
- Vintti on varattu vapuksi.  
- Jeren kertoma tanssiryhmä voisi esiintyä jossakin Fokuksen tapahtumassa ja Venlan 

kautta olisi mahdollista löytää livebändi. 
- Keväällä kartoitetaan Fokuksen paitatilauksen tarvetta. 

 
14. 3MIO 

3MIO vastaavaa ei vielä valittu. 
 

15.  Viestintä 
- Päätettiin laittaa Fokuksen nettisivuille kuvalliset hallitusesittelyt.  
- Keskusteltiin innokkuudesta My Day -koosteiden tekemiseen Instagramiin.  
- Snapchatin käytön tarpeellisuus: Puhuttiin Snapchatin käytön lopettamisesta, 

viestintätiimi voi ratkaista asian.  
- Yrityssähköpostin hankkiminen on kallista. Päätettiin kuitenkin palata asiaan. 
- Eri tiimeille ja henkilöille on mahdollista tehdä omat Fokus-sähköpostit.  
 

16. Koulutuspolitiikka 
- Syksyllä lähetettyyn kyselyyn vastasi 104 ihmistä ja tulokset on käyty läpi. Viivi kertoi 

kyselyn päätuloksia: 
o Monille oli epäselvää, kuka on omaopettaja. 
o Toivottiin ohjauskioskeja. 
o Toivottiin enemmän tapahtumia henkilökunnan ja opiskelijoiden kesken. 
o Opinto-ohjaukseen ei oltu tyytyväisiä. Vastauksista tuli kuitenkin ilmi, että monet 

eivät ole tietoisia kaikista opinto-ohjauksen mahdollisuuksista. 
o Ainejärjestöjen toimintaan liittyvä palaute oli sekä hyvää että huonoa.  

 
- Ohjauskioskeja on tarkoitus järjestää keväällä. 

 
17. Sosiaalipolitiikka 

Ei esille tulleita asioita.  
 

18. Kansainvälisyys 
- Keskusteltiin seuraavista asioista:  

o yhteydenpitoa on parannettava vaihtareiden kanssa 
o vaihtarisitsit (englanninkielinen) 
o kevätlukukauden alkuun matalan kynnyksen tapahtuman järjestäminen 
o vapun juhlinnasta vaihtareiden kanssa 
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19. Ympäristö- ja kehitysyhteistyö 

- Anniina toi ilmi Lauran idean Fokuksen oman puun istuttamisesta (tapahtuma). 
- Puhuttiin Norppakahvit -tapahtuman järjestämisestä: myydään norppa-haalarimerkkejä, 

jokaisesta haalarimerkistä lahjoitetaan kaksi euroa Suomen Luonnonsuojeluliitolle 
saimaannorppien suojeluun. Päätettiin jatkaa keskustelua Norppakahvien ajankohdasta 
WhatsAppissa.  
 

20. Kulttuuri 
- Iida on saanut perehdytyksen kulttuurivastaavan pestiin. 
- JyväSpeksi lähestyy ja museovierailuja on suunnitteilla.  

 
21. Liikunta 

- Verna ei ole saanut vielä perehdytystä liikuntavastaavan pestiin 
- Verna toi ilmi, että hänellä mielessä aiemmin mainittu laskettelutapahtuma. 

 
22. META 

- 28.2.-1.3. on valtakunnallinen yhteiskuntatieteellinen risteily: Keskusteltiin siitä, 
sisältyykö järjestäjien lipun hinta osallistujien lipun hintaan. Vastataan alustavasti 
kielteisesti, mutta asiaan palataan myöhemmin.  

 
- Keskusteltiin, tuleeko tapahtumajärjestäjien päästä ilmaiseksi tapahtumaan:  

ehdotettiin, että vain yksi tapahtumavastaava saisi edun (vapautuksen pääsymaksusta) 
yhtä tapahtumaan kohden. Tällä henkilöllä voisi olla paikan päällä vastuu, jos jotakin 
tapahtuu. Ehdotettiin korvauskattoa 20 euroon. Päätettiin palata asiaan myöhemmin.  

 
- Oona ehdotti häirintäyhdyshenkilön käyttöön ottamista isompiin tapahtumiin.  

 
- Tehdään inventaario laulukirjoista ja kangaskasseista tilaustarpeen selvittämiseksi. 
 

- Oona, Anniina, Noora, Emma, Veera, Miisa, Iida, Suvi, Tuuli ja Venla toivat ilmi, että 
voivat osallistua Kasviston siivoukseen.  

 

23. Seuraava kokous 
Seuraava kokous on tarkoitus järjestää helmikuun alussa. Nelli laittaa myöhemmin 
Facebookkiin kyselyä kokouksen ajankohdasta. 

 
24. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.46. 
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Jyväskylässä ___ / ___ / 2019 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Nelli Nora    Emma Lautala 
puheenjohtaja   sihteeri 
 

 
 
____________________________  ____________________________ 
Tuomas Raatikainen   Jere Oksanen 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


