
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Aika: maanantai 11.2.2019 klo 16.15 
 

Paikka: Lyhty  

Osallistujat: 

Hallituksen jäsenet: Nelli Nora, Oona Tenkanen, Veera Rahikainen (poistui kohdassa 

20), Emma Lautala, Nette Lehtonen (liittyi kohdassa 7), Roosa Jukola (liittyi kohdassa 

7), Ronja Vauhkonen, Viivi Kaikkonen, Tuuli Kervinen, Noora Koskela, Venla Isomäki 

(liittyi kohdassa 7)  

       

Toimihenkilöt: Laura Metsävirta, Iida-Alina Leskinen, Verna Jakonen (poistui kohdassa 

20), Jere Oksanen (poistui kohdassa 8.4), Tuomas Raatikainen 

      

 Muut läsnäolijat: Marko Peltola (liittyi kohdassa 7 ja poistui kohdassa 16), Ira 

 Vainikainen (saapui kohdassa 8.2 ja poistui kohdassa 7), Ville Härsilä (saapui 

 kohdassa 8.2 ja poistui kohdassa 7) 

 

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous kello 16:15. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Oona Tenkanen ja Verna Jakonen. 

 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 

Ehdotettiin, että palataan pöytäkirjoihin myöhemmin. Ehdotus hyväksyttiin. 

Kohtaan palattiin kohdan 21 jälkeen. Hyväksyttiin viime hallituksen ja yhdistyksen 

kokousten pöytäkirjat sekä hallituksen ja yhdistyksen kokousten pöytäkirjat päivämäärältä 

26.11.2018. 

 

5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

Siirryttiin takaisin kohtaan 5 kohdan 8.3 ollessa auki. Lisättiin kohta 8.4 Pankin vaihtaminen, 

jonka jälkeen siirryttiin takaisin kohtaan 8.3.  

 

6. Jäsenasiat    

Ei uusia jäseniä. 

 

 



7. Ilmoitusasiat 

- JYY:n järjestöklubi 18.2. 

- Kasvistolle kulku: Kaikilla hallituslaisilla ja toimihenkilöillä on mahdollisuus liittää kulkulupa 

tavalliseen sirukorttiin ja saada oma henkilökohtainen PIN-koodi. Kulkuluvan voi käydä 

aktivoimassa T-rakennuksen Clavis-palvelupisteellä. 

- Tapaaminen ensisyksyn tapahtumista Puolueen ja Memphiston kanssa muutaman viikon 

päästä. 

- Ainejärjestö karenssi poistuu ensi syksynä. 

- Laitos on valmis maksamaan opintopistehaalarimerkkien teettämisen, mikäli hoidamme 

suunnittelun ja tilauksen. 

- Laitos on halukas toteuttamaan Tutkimustori -tapahtuman myös ensi syksynä yhteistyössä 

YFI:n ainejärjestöjen kanssa. 

- JYY:n hallituksen jäsenien esittäytyminen: 

Klo 16:36 siirryttiin takaisin kohtaan 7 kohdan 8.2 ollessa vielä auki. Ira Vainikainen ja  Ville 

Härsilä JYY:n hallituksesta kävivät esittäytymässä. He kertoivat lyhyesti 

vaikuttamismahdollisuuksista JYY:n hallituksessa sekä ensi syksynä aukeavista uusista 

halloped-paikoista. Esittäytymisen jälkeen suljettiin kohta 7 ja palattiin takaisinkohtaan 8.2. 

 

8. Talous 
8.1 Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

- Tilillä varoja 1591, 29e. 
- Käteiskassassa noin 2000e käteistä. 
- Haalarimerkeissä yli 2000e rahaa kiinni. 
- VYR-risteilyn tulot 746e, menot 849e - risteily jäi 103e tappiolle vähäisen osallistujamäärän 

takia. 
 

8.2 Tavarahankinnat 
- Hankittiin siivousvälineitä 40,58 eurolla.  
- Hallitusaktiivipinssit:  

Hallitusaktiivipinssi olisi tarkoitettu hallituslaisille ja toimihenkilöille (nykyisille sekä 
vanhoille) ja tarkoitettu käytettäväksi vuju-nauhan kanssa. Pinsseistä tehty tarjouspyyntö: 
muotti ja 100 pinssiä maksaisi yli 200e. Halutaan pinssit, mikäli saadaan edullisemmin. 
Kuluissa säästettäisiin, mikäli hallituslaiset maksaisivat itse osan. Päätettiin jatkaa 
keskustelua pinsseistä myöhemmin.  

- Hallituspaidat: 
Aloitettiin keskustelua hallituspaidoista, mutta siirryttiin takaisin kohtaan 7 klo 16:36 
kohdan 8.2 ollessa auki.  
Palattiin takaisin JYY:n hallituslaisten esittelyn jälkeen klo 16:43 ja jatkettiin keskustelua 
hallituspaidoista. 
Roosa esitteli vaihtoehdot (mukana mallikappaleet paidoista): Fruit of the Floom -paita tai 
Russelin -paita. Päätettiin tilata Russelin hallituspaidat kaikille. Paitojen arvioitu hinta on 
322.05 euroa. Päätettiin jatkaa keskustelua paitojen yksityiskohdista Whatsappissa ja 
Facebookissa.  

 
8.3 Kulukorvaukset 

Myönnettiin seuraavat kulukorvaukset: 



- 47,50e matkakorvauksia Putkilahden kyydeistä Jerelle 
- 27,50e matkakorvauksia Putkilahden kyydeistä Veeralle 
- 25e matkakorvauksia Putkilahden kyydeistä Hannulle 
- 18,49e kokouseväistä Nellille 
- 78,59e siivousvälineistä ja Norppakahvien tarvikkeista Nellille 
- 20e Patentti- ja Rekisterihallituksen nimenmuutosmaksusta Nellille 

 
Aloitettiin keskustelu pankin vaihtamisesta. Roosa kertoi kilpailuttaneensa pankkien hintoja. POP 
Pankki on halvin vaihtoehto: yritystili maksaa 3e/kk, kortti 2,50e ja kaikki muut maksut 0,20snt. 
Viivi ehdotti, että palataan takaisin kohtaan 5. Ehdotus hyväksyttiin ja siirryttiin takaisin kohtaan 5. 
Siirryttiin takaisin kohtaan 8.3 ja päätettiin sulkea kohta. 

 
         8.4. Pankin vaihtaminen 

- Päätettiin vaihtaa pankkia Oma Säästöpankista POP Pankkiin paremman tarjouksen takia.  
- Päätettiin avata tili POP-Pankkiin. 
- Päätettiin antaa tilinkäyttöoikeudet Viivi Kaikkoselle, Anniina Vähäkoskelle ja Nelli 

Noralle.  
- Päätettiin antaa verkkopankkitunnukset samoille kolmelle henkilölle. 
- Päätettiin, että maksukortin haltijaksi tulee Anniina Vähäkoski.  

  
9. Koulutuspolitiikka 

Suurkopo osallistui laitoskokoukseen, jossa tuli ilmi seuraavaa: 
- Kaikilla alkaa HOPS-työskentelyt: opetussuunnitelmat vaihtuvat vuonna 2021. Ensi vuoden 

maaliskuussa on virallinen päivä, jolloin uudet HOPSIT päätetään – astuvat voimaan 
syksyllä 2020.  

- Uusi plagiaatin tunnistusjärjestelmä Turnitin otettu käyttöön: järjestelmän avulla opiskelija 
voi itse tarkistaa työnsä ennen palauttamista. 

- Henkilökunta oli kiinnostunut 2018 loppuvuoden opinto-ohjauskyselyistä: lupasivat ottaa 
opiskelijoita enemmän mukaan suunnitteluun. 

- Suunnitteilla työryhmien muodostaminen, joihin pyritään saamaan opiskelijaedustusta. 
Työryhmissä on tarkoitus kartoittaa ongelmallisia kursseja.  Laitosjohtaja johtaa tulevia 
työryhmiä ja kaikilla ryhmillä on oma vetäjä. 

- Maisterivaiheen uudistaminen: maisterin tutkinto tulee olemaan 30 opintopistettä (40 
sijaan) ja maisterivaiheen opintoja pyritään kytkemään paremmin graduun. 

- Laitos ja ainejärjestöt pyrkivät järjestämään enemmän oppiainekahveja. 
- Väitöskirjoja tulee huolestuttavan vähän. 

 
Kaikki kopot osallistuivat myös kopo-valiokunnan kokoukseen: puhuttiin  edellä mainitusta 
uudesta plagiaatintunnistusjärjestelmästä sekä HOPS-työskentelyistä. 
 
 

10. Sosiaalipolitiikka 
- Lautapeli-ilta 5.3. 
- Noora osallistui viime sosiaalivaliokunnan kokoukseen. 
- L-rakennukseen on myönnetty lupa sukupuolineutraaliin pukuhuonetilaan. 
- JYY toivoo kaikkien ainejärjestöjen tekevän yhdenvertaisuussuunnitelmat. 



- Keskusteltiin Fokuksen yhdenvertaisuussuunnitelman tekemisestä. Tarkoitus kasata 
hallituksesta tiimi tekemään yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jonka vetäjänä Noora toimii. 
Päätettiin palata asiaan myöhemmin, kun Noora on käynyt seuraavassa sosiaalivaliokunnan 
kokouksessa.  

 
11. Tapahtumat  

11.1 Menneet tapahtumat 
- 15.1. Norppakahvit 

Myytiin 70 norppamerkkiä. Norppakahveilla kävi reilusti porukkaa ja arvontaan 
osallistuneiden kesken arvottavan norppapehmolelun arvonta sulkeutuu 15.2. 

- 16.1. Fokuksen, Ynnän ja Stimuluksen Legendasitsit 
- 22.1. YFI hangout  

Paikalla oli noin 10 vaihtaria ja muita yfiläisiä. Tapahtuman mainonta oli  onnistunutta. 
- 23.1. Ahdistuskaljojenpuuttumisahdistuskaljat  
- Paikalla oli jonkin verran ihmisiä. Teerenpeli on innokas jatkoyhteistyöhön. Koitetaan 

brändätä ahdistuskaljoja uudelleen, jotta paikalle saataisiin enemmän porukkaa.  
- 30.1. Merkkimarkkinat 

Merkkimarkkinoilla otettiin käyttöön uusi merkkienmyyntilomake.  
- 31.1. 3MIOT 
- Kaikki 3mio -liput myytiin ja 3miot olivat onnistuneet.  

 
11.2 Tulevat tapahtumat 

Marko Peltola ehdotti, että siirrytään kohtaan 16. Ehdotus hyväksyttiin ja jätettiin kohta 
11.2 auki. 
Palattiin takaisin kohtaan 11.2 klo 17:33 ja jatkettiin keskustelua tulevista tapahtumista. 

 
Ilmoitetut tapahtumat: 

- 14.2. Ystävänpäiväsitsit Puolueen ja Memphiston kanssa  
- 18.2. Ahdistuskaljat  
- 21.2. 3miot  
- 28.2. - 1.3. Yhteiskuntatieteilijöiden risteily 
- 7.3. Sitsit Tosineen kanssa 

 
Muut tapahtumat: 

- Talviliikuntapäivä: 
Verna on suunnitellut talviliikuntapäivää Puolueen ja Memphiston liikuntavastaavien 
kanssa viikolle 10. Liikuntavastaavat toteuttavat lajikyselyn tapahtuman lajivaihtoehdoista 
Facebookissa. Päätettiin, että halutaan yhdistää saunailta tapahtumaan: voidaan 
mainostaa talviriehan jatkoina, mutta mahdollisuus osallistua vain illanviettoon. Sauna 
maksaa 40e, mikäli vuokraus toteutetaan yhdessä Puolueen ja Memphiston kanssa. 

- Vappusitsit: Vappusitsejä on suunniteltu ja tapahtumavastaavat ovat tiedustelleet 
yhteistyöhalukkaita ainejärjestöjä. 

- Häkkyrälasku: Fokus on ilmoitettu Pörssin Rinneriehassa järjestettävään häkkyrälaskuun. 
Ehdotettiin Fokuksen arvoihin sopivaa kantaaottavaa laskuvälinettä. Aletaan ideoimaan 
laskuvälinettä ja kerätään hallituksesta tiimi, jotka haluavat suunnitella häkkyrän. 

- Vaalivalvojaiset:  



14.4. Eduskuntavaalit - keskusteltiin halutaanko järjestää vaalivalvojaiset. Puolue ja SYY 
ovat pitämässä vaalivalvojaiset yhdessä. Lähdetään yhteisiin valvojaisiin mukaan ehdolla, 
että valvojaiset pidetään paikassa, joka ei ole kenenkään yhteistyökumppani. Päätettiin 
jatkaa keskustelua vaalivalvojaisista ja sopivasta tilasta Whatsappissa.  

- Ympäristösitsit: Keskusteltiin ympäristösitsien järjestämisestä. Ehdotettiin kierrätys/vanha 
sitsiasu ja ”Miten pelastat maailman?” -teemoja.  

 
Muuta tapahtumista: 

- Tapahtumien julkaiseminen: 
Sovittiin laittaa päivämäärät mahdollisimman aikaisin julkisiksi. 

- Tapahtumien vastuuhenkilöt: 
Jatkettiin keskustelua liittyen vastuuhenkilöiden nimittämiseen.  
Päätettiin ottaa kevään ajaksi käyttöön kokeilu vastuuhenkilön nimittämisestä tapahtumiin 
seuraavin säännöin: 

o Päävastuussa oleva henkilö saa maksuvapautuksen tapahtumamaksusta 20e 
kattoon saakka (paitsi YFI-risteily ja vujut).  

o Henkilöllä on päävastuu siitä, että asiat sujuvat (esim. ruokien jakaminen) 
sekä vastuu toimia erikoistilanteen sattuessa (eli oltava kyvyllinen hoitamaan 
asioita). 

o Pitää sisällään myös ei alkoholilliset -tapahtumat. Ei koske lähtökohtaisesti 
yhteistapahtumia. Katsotaan kuitenkin tapauskohtaisesti riippuen esim. 
vastuun määrästä yhteistapahtumissa ja tapahtuman osallistujamäärästä. 

o Tapahtumavastaavat voivat keskenään sopia vastuuhenkilöiden nimittämisen 
ja vastuun kiertämisen. Vastuuhenkilö ilmoitetaan etukäteen jo 
tapahtumakuvauksessa. 
 

12. 3miot 
- Varmistettiin vakiintunut käytäntö: Päätettiin, että hallituslaiset ja toimihenkilöt voivat 

ostaa 3mio -lipun 3 eurolla ja lippujen myyjät saavat yhden lipun ilmaiseksi yhdestä 
myyntivuorosta.  

- Tulevat 3miot ovat 21.2., 21.3. ja 18.4. Fokuksella alustavasti päävastuu 18.4. 3mioista.  
- Huomenna 12.2 3miot kokous: Nette selvittää maksaako Fokus Mobilepayn ottaman 

provision 3mio -lipuista. 
 

13. Kulttuuri 
- JyväSpeksin edustaja oli laittanut sähköpostilla tarjouksen: Fokus sponsoroi 60 eurolla, 

jolloin Fokuksen jäsenet saisivat 2 euroa alennusta opiskelijalipuista ja Fokuksen logo tulisi 
käsiohjelmaan. Päätettiin suostua tarjoukseen. 

- Iida on keskustellut YFI:n muiden kulttuurivastaavien kanssa Alvar Aalto -museon vierailun 
tiimoilta.  
 

 
14. Liikunta 
- Verna ja YFI:n muiden ainejärjestöjen liikuntavastaavat järjestivät lajikyselyn liittyen YFI:n 

yhteisen liikuntavuoron lajeihin. Tulosten johdosta myös koripallo mukaan joka kolmas 
viikko.  



- Fokuslaisille tarkoitetut lumilautailun -alkeiskurssit tulivat täyteen ja järjestetään ensi 
viikolla.  

- Aikaisemmin mainittu talviliikuntapäivä on suunnitteilla.  
 

15. Tiedotus ja viestintä 
- Instagramissa pidetyt MyDayt ovat päättyneet: olivat suosittuja ja keräsivät   

katselukertoja.  
- Instagramissa järjestetty Kettukatsaus -kooste viikon tapahtumista koettiin hyväksi. 
- Marko Peltola on lupautunut kirjoittamaan Fokuksen blogiin fuksisyksyn  kokemuksista. 

Kirjoituksen deadline sovittu maaliskuun alkuun.  
- Fokuksen blogiin kaivattaisiin vaihtokokemuksia - kartoitetaan fokuslaisten vaihtareiden 

innokkuutta kirjoittaa. 
- Ensimmäinen vujutiimikokous lähestyy. Mainostetaan ensimmäinen kokous kaikille 

avoimena – kaikki ovat tervetulleita, vaikkei olisi ilmoittautunut vujutiimiin. 
- Hallituslaisten esittelyt ovat nyt netissä – mainostetaan kun esittelysivu on kokonaan 

valmis.  
- Tuomas ehdotti, että vaihdetaan Fokuksen Facebook-profiilikuva. Ehdotus hyväksyttiin. 

 

16. Fogue 
Siirryttiin kohtaan 16 kohdan 11.2 ollessa vielä auki. 

- Fogue-vastaavan paikan täyttäminen: 
Marko Peltola avasi keskustelun Fogue-vastaavan täyttämättömästä paikasta ja toi ilmi 
halukkuutensa toimia Fogue-vastaavana. Nelli Nora ehdotti Marko Peltosta Fogue-
vastaavaksi ja Marko Peltola suostui.  
Ehdotusta kannatettiin ja Marko Peltola valittiin uudeksi Fogue-vastaavaksi. 
 

17. Kansainvälisyys 
- YFI:n yhteinen kv-sähköpostilista on nyt auki, mutta ei vielä markkinoitu. 
- Sitsit Idescon kanssa siirtyvät syksylle. 
- Miisa kasaa englanninkielistä tietopakettia. 

 

18. Ympäristö ja kehitysyhteistyö 
- 13.2. Ympäristövaliokunnan kokous. 
- Keskusteltiin ideasta istuttaa Fokukselle oma puu:  

Puu voitaisiin istuttaa yliopiston alueelle ja puun istuttamisen ympärille järjestettäisiin 
tapahtuma. Yliopiston piha-alueen omistaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy – voitaisiin 
laittaa sähköpostia ja kysyä istuttamislupaa. Puun voisi pyrkiä saamaan lahjoituksena. 
Puuhun voisi laittaa Fokuksen nettisivuille vievän QR-koodin. Voitaisiin hakea JYY:n 
avustusta puun istuttamiseen ja tapahtumaan. Voitaisiin myös tehdä aiheeseen liittyvä 
haalarimerkki, joiden tuotosta voisi hyvittää Fokuksen hiilijalanjälkeä esimerkiksi 
hiilipörssien kautta.  
 

19. Yritysyhteistyö 
- Yhteistyö Ruohonjuuren kanssa jatkuu.  

- Yhteistyösopimus Passionin kanssa on umpeutumassa 11.3. Roosa on tapaamassa 

Passionin henkilökuntaa jatkosopimuksen tiimoilta.  



- Ravintolayhteistyökumppani on etsinnässä. Roosa aikoo ottaa yhteyttä thaimaalaiseen 

ravintolaan ja pizzeria Mariaan. 

- Roosa on tapaamassa Local Culture Hostel & Cafen.  

- Keskusteltiin kaivatusta baariyhteistyöstä. Escape voisi olla hyvä yhteistyökumppani sitsien 

järjestämisen näkökulmasta. Päätettiin kysyä Escapea yhteistyöhön.  

 

20. META 
- Hallituslaisten perehdytykset:  

Muut paitsi uusi Fogue-vastaava ja Oona on perehdytetty.   
- 26.1.-27.1. järjestettiin perehdytysviikonloppu Putkilahdella: ideoitiin tiimeittäin tulevaa 

vuotta ja mietittiin kehityskohteita viime vuoden palautekyselyjen pohjalta. Putkilahteen 

budjetoitiin 350e. 

- Tosu- ja tasutiimi laativat toimintasuunnitelman 6.2. ja 13.2. tehdään taloussuunnitelma. 

Toiminta- ja taloussuunnitelmat tulevat hallituslaisille kommentoitaviksi ja molemmat 

hyväksytään virallisesti kevätkokouksessa. 

- Fuksipaketti: Halutaan tehdä Fokuksen oma fuksipaketti. Nelli, Laura, Emma, Roosa ja 

Veera toivat ilmi halukkuutensa osallistua fuksipaketin laatimiseen. 

- Tiistaina 19.2. Roosa ja Nelli tapaavat Kideappin edustajan. 

- Sääntömuutokset: 

Fokuksen haalareihin painatettu ”Yhteiskuntatieteet”. Halutaanko vaihtaa myös viralliseksi 

nimeksi ”Yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö” nykyisen ”Sosiologian, 

sosiaalityön ja yhteiskuntapolitiikan ainejärjestö” nimen tilalle. Sääntömuutoksen 

tekeminen maksaaa 80 euroa – kerralla saa tehdä niin monta sääntömuutosta kuin haluaa. 

Mikäli päätetään tehdä sääntömuutos, käydään yksityiskohtaisesti kaikki säännöt läpi ja 

muutetaan tarvittaessa. Päätettiin palata sääntömuutoksien tekemiseen seuraavassa 

iltakoulussa. 

- Uudet haalarimerkit: 

Voitaisiin tehdä lisää varainhankintaa tekemällä fokuslaisille kohdennetumpi haalarimerkki. 

Päätettiin tilata haalarimerkkejä kevään aikana. Ehdotettiin haalarimerkin 

suunnittelukilpailua. Kilpailun järjestäminen voitaisiin toteuttaa syksyllä.  

- Ehdotettiin Linkedn -profiilin tekemistä Fokukselle. Ehdotusta kannatettiin ja Ronja 

lupautui tekemään profiilin. 

- Vuosijuhla vierailut: 

Fokus on saanut kutsun VOO:n vuosijuhlille 9.3. ja JYY:n vuosijuhlille 23.3. 

Sovittiin, että hallituslaiset ja toimihenkilöt voivat kerran vuodessa mennä edustamaan 

Fokusta vuosijuhlille, jolloin Fokus maksaa puolet illalliskortin arvosta. Edustamaan voi 

mennä useammin, mutta omakustanteisesti. Päätettiin, että vuosijuhlalahjan sopiva 

budjetti on 20e.  

- SYY:n työpaikkavierailu on ensi viikolla. 

- YKA:lta on haettu 1250e rahoitusta.  

 

21. Seuraava kokous 
Seuraava kokous on kevätkokous. Kevätkokouksessa myönnetään viime hallitukselle 
vastuuvapaus ja hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma. 



Päätetään kokouksen ajankohta myöhemmin. 
 

22. Kokouksen päättäminen  
Päätettiin kokous kello 19.29. 
 

 

 
 
 
 
Jyväskylässä ___ / ___ / 2019 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Nelli Nora    Emma Lautala 
puheenjohtaja   sihteeri 
 

 
 
____________________________  ____________________________ 
Oona Tenkanen   Verna Jakonen 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


