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HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Aika: perjantai 5.3.2019 klo 16.45 
 

Paikka: Kokoustila Lyhty, Seminaarinmäki 

Osallistujat: 

Hallituksen jäsenet: Nelli Nora, Oona Tenkanen, Anniina Vähäkoski, Emma Lautala, 

Suvi Heikkinen (poistui kohdassa 10.2), Noora Koskela, Veera Rahikainen (poistui 

kohdassa 20), Roosa Jukola (liittyi kohdassa 10.1), Viivi Kaikkonen, Tuuli Kervinen 

 

Toimihenkilöt: Tuomas Raatikainen (poistui kohdassa 11), Jere Oksanen, Miisa Kärnä, 

Janne Toivonen, Iida-Elina Leskinen, Marko Peltola (poistui kohdassa 18) 

      

 

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous kello 16.45. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tuomas Raatikainen ja Tuuli Kervinen. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
Päätettiin palata kohtaan myöhemmin. 
Palattiin takaisin kohdan 20 jälkeen ja hyväksyttiin 4.4. yhdistyksen kokouksen ja 5.4. 
hallituksen kokouksen pöytäkirjat. 
 

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
Päätettiin siirtää kohta 16. Fogue kohdaksi 9 ja kohta 11. Tapahtumat kohdaksi 10.   

Tämän jälkeen seuraavia kohtia siirrettiin yhdellä eteenpäin. 

Muutosten jälkeen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 
6. Jäsenasiat 

Hyväksyttiin 2 uutta jäsentä. 
 

7. Ilmoitusasiat 
- Ensi viikolla saadaan tietoa fuksikirjeistä ja ainejärjestöjen osuus selviää. 

- 22.5. keskiviikkona Tutkimustori -tapahtuman suunnittelu klo 21 Opinkivellä. 

Opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistapahtuma Tutkimustori järjestetään syksyllä ja 

suunnittelemaan kaivataan porukkaa.   
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8. Talous 
8.1 Yhdistyksen taloudellinen tilanne 
- Tilillä varoja 3986,91e.  

Laskuja kuitenkin vielä maksamatta, ISMI- ja Legenda-sitsien lopullinen tulonjako 
selvittämättä sekä YKA:n avustus saamatta.  

- Keskusteltiin budjettien seuraamisesta: kaikki tiimit voisivat katsoa paljonko omista 
tiimikohtaisista budjeteista on käytetty rahaa, jotta syksyä varten tiedettäisiin paljonko 
rahaa käytettävissä. 
 

8.2 Tavarahankinnat 
- Termospullo: Nelli ehdotti että hankitaan uusi termospullo. Ehdotusta kannatettiin ja uuden 

termospullon hankkimiseen budjetoitiin 40e. 
- Fokus-colleget: Päätettiin siirtää collegeiden tilaus syksyyn. 
- Uusi roll-up: Kysytään laitokselta sponsorointia hankintaan. Päätettiin ostaa uusi roll-up, 

mikäli Fokuksen maksettavaksi jää max. 50e.  
 

8.3 Kulukorvaukset  
Myönnettiin seuraavat kulukorvaukset: 

- 3,75e Maratonsitsien hankinnoista Veeralla  
- 12e postimerkeistä Oonalle 
- 40,88e Maratonsitseistä Netelle 
- 14,96 Fokuksen ja Magnan kokkisotatarvikkeista Noora  
- 6,90e vapputarvikkeista Jere  
- 3,49e sitsipalkinnosta Karille  

 
9. Fogue  

Fogue-vastaava toi ilmi, että Foguesta puuttuu enään muutama kuva, check-list ja 
liittymisohje Fokukseen. Sisältö on muuten oikolukua vailla valmis taitettavaksi. 
Raakaversion voisi jakaa driveen: halukkaat voisivat auttaa viimeistelyssä, jotta Fogue 
saadaan tehdyksi.  
Foguella ei ole tarkkaa deadlinea. Fuksikirje lähetetään kesäkuun lopussa, mutta lehti olisi 
hyvä saada valmiiksi mahdollisimman pian. 
Keskusteltiin Foguen taittamisesta: onko järkeä maksaa taittamisesta n. 100e, kun Foguesta 
painetaan vain sähköinen versio ja taittamiseen tarvittavaa taitoa voisi löytyä myös 
hallituksen sisältä. 
Nelli esitteli hahmottelemansa version Foguen taitosta. 
Kysyttiin onko Foguen taitosta ehditty sopia virallisesti taittajan kanssa – ei virallista 
sopimusta.  
Päätettiin, että tehdään Foguen taittaminen itse ja säästetään rahaa. 
 

10. Tapahtumat 
 10.1 Menneet tapahtumat 
- Harjun vappupiknik 
- Fokuksen vappu Ruthin vintillä: Kulut olivat yhteensä n. 200e 
- Vappuetkot / Beer pong: Tapahtumasta pidettiin ja paikalla oli 20-30 henkilöä ja kahdeksan 

joukkuetta kisaamassa. Tapahtuma maksoi Fokukselle 50e Helene -salin vuokrasta.  
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- Maratonsitsit Valorinteellä: Tapahtuma oli onnistunut. Tapahtumasta jäätiin n. 500e 
voitolle, josta Fokukselle tulee neljäsosa.   

- YFI:n olympialaiset: Fokus voitti perinteisen jalkapallopelin. 
- Fokus goes Jyväsmetro: Fokuksen oma lippukanta myytiin loppuun.  
- Fokuksen haalarimerkkiompelu: Paikalla oli muutamia ihmisiä. 
- Tartu Pumzipummiin! ja Vappusauna: Tapahtuma sai paljon kiitosta. Rahaa meni Opinkiven 

vuokraan 110e ja 50e tarjoiluihin. 
- Vappuvilske (Fokuksella oma rasti) 
- Yhteiskuntatieteelliset vaalivalvojaiset yhdessä Puolueen, Memphiston ja SYY-Jyväskylän 

kanssa: Tapahtuman vastuunjako olisi voinut olla selkeämpi.  Tapahtumasta on puhuttu 
jälkeenpäin muiden järjestäjien kanssa - ensi kerralla vastuuta jaettava selkeämmin. 

- Ahdistus-BINGO! -Vappu edition: Tapahtuma oli onnistunut ja paikalla oli ennätysmäärä 
ihmisiä. 

- Fokus goes Jyväspeksi 
- Fokus äänestää 
- Fokuksen ja Magnan kokkisota: Tapahtumasta tykättiin ja kokkisota -konsepti toimi.  
- Kierrätyssitsit Passionissa: Osallistujia ei paljoa, mutta menivät hyvin. 

 
10.2 Tulevat tapahtumat 
- Kesäsitsit: Keskusteltiin kesäsitsien pitämisestä. Kesällä järjestettäviä sitsejä on toivottu, 

mutta osallistujien määrä voisi olla alhainen. Mikäli kesäsitsit haluttaisiin järjestää, Escapen 
terassi voisi toimia paikkana.  

- Bile-excu: 
Keskusteltiin ideasta pitää bile-excu syksylllä. Paikka olisi yllätys jäsenistölle ja bilematka 
voitaisiin tehdä esim. Tampereelle tai Kuopioon. Tuli ilmi aikatauluongelma: ehdittäisiinkö 
tälle löytää hyvä aikarako, sillä heti syksyn alussa fuksit eivät ole vielä kerennyt integroitua 
lähteäkseen, mutta loppusyksystä isoja tapahtumia, kuten vujut ja SYYspäivät. Tapahtuma 
saattaisi olla myös hintava, koska bussikyydit maksavat. Voitaisiin kuitenkin järjestää, mikäli 
löydettäisiin sopiva ajankohta. Jatketaan keskustelua myöhemmin ja mietitään halutaanko 
pitää. 

- YFI-hangout: Pyritään järjestämään taas lokakuussa. 
- 30.11. vuosijuhlat Versossa 
- Fuksisitsit 
- 3.9. Uusien ilta Helmessä 
- 4.9. YFI-race 
- Fokus äänestää eurovaaleissa: Tehdään tapahtuma Facebookkiin lähipäivinä. 
- Excursio: 

Nelli tekee WhatsApp -ryhmän suunnittelua varten, halukkaat voivat liittyä. 
Toteutetaan excu yhdessä SYY:n kanssa. SYY ehdotti excun tekemistä ulkomaille. 
Ulkomaille toteutettava excu olisi kallis ja syksyllä tulossa myös vuosijuhlat. Helsinki-excu on 
ollut suosittu, mutta reilusti kalliimpi hinta tiputtaisi todennäköisesti osallistujamäärää (jos 
tehtäisiin ulkomaille).  
Ulkomaan excun voisi järjestää mielummin esimerkiksi ensi vuonna, kun ei esim. vujuja tai 
SYYspäiviä järjestettävänä. 
Päätettiin ehdottaa SYY:lle Helsinki-excua syksylle ja ajankohtia 6.-7.11. ja 7.-8.11.  
Ei kuitenkaan poissuljeta ulkomaan excun toteuttamista toisena ajankohtana, kuten 
keväällä. 
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Keskusteltiin excu paikoista: pyritään järjestämään vierailut eri kohteisiin kuin viime vuosina 
ja kysytään ministeriöitä. 
Voitaisiin järjestää Helsinki-excun yhteydessä kulttuuriexcursio ja käydä esim. museossa.  
 

11. Koulutuspolitiikka 
- 21.5. sosiaalityön pääsykoe:  

Fokus menee kahvittamaan pääsykoetta. Sosiaalityön oppiaineelta on saatu rahoitus 
kahvituksen järjestämiseen. Ainakin Iida, Tuuli, Roosa ja Emma alustavasti menossa. 

- 23.5. yhteiskuntatieteiden pääsykoe: kahvitus myös silloin. 
- Oppiainevideoista ei ole kuulunut mitään, joten oletettavasti niiden tekeminen siirtyy 

myöhemmäksi. 
- Haastavista ”pullonkaula” -kursseista on tehty kysely. 
- 16.5. laitoskokous 
- OPS -työskentelyä on tehty työryhmissä. 
- Elokuussa laitos ja kielikeskus tapaavat ongelmallisina koettujen XYHY-opintojen tiimoilta. 
- Suurkopo: 

Viivin kausi suurkopona loppuu heinäkuussa, joten tarvitaan uusi suurkopo.  
Nelli, Viivi ja kopot voisivat tavata kopon valitsemisen tiimoilta. Nelli markkinoi suurkopon 
pestiä. 

- Kopo-valiokunnan kokous ensi viikolla. 
 

12. Sosiaalipolitiikka 
- Ensi viikolla aloitetaan tekemään Fokuksen omaa yhdenvertaisuussuunnitelmaa. 

- Sosiaalipoliittinen vastaava oli sopo-valiokunnan viimeisessä kokouksessa. 

 

13. 3miot 
- Syksyn alustavat 3mio ajankohdat: 12.9., 24.10. ja 21.11. 
- Huhtikuun 3mio -kuvat julkaistaan pian. 

 
14. Kulttuuri 
- Elokuvailta: 

Elokuvailtaa on toivottu ja kulttuurivastaava on suunnitellut sen toteuttamista. Selvitetään 
tekijänoikeus seikkoihin liittyviä kuluja. JYY:llä on myös kulttuurirahan tyylinen avustus, mitä 
voisi selvittää. 

- Tuli ilmi pienpanimo -reissun järjestäminen esim. Panimo Hiisiin sekä tasting-tilaisuuden 
järjestäminen Teerenpelissä. Jatketaan keskustelua syksyllä. 
 

15. Liikunta 
- Liikuntavastaava ei paikalla. 

- YFI-olympialaiset menivät paikalla olleiden mielestä onnistuneesti ja Fokus voitti 

perinteisen jalkapallo-ottelun. 

- Syksylle ideoitu luontoretkeä esim. Repovedelle. Voitaisiin kysyä toista ainejärjestöä 

mukaan. 

- Tuli ilmi myös lajikokeilun järjestäminen esim. melomisen merkeissä. 

- Syksyllä järjestetään taas laavuretki Jyväskylässä. Voitaisiin mennä ensi syksynä muualle 

kuin Laajikseen esim. Nyrölän laavulle. 
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16. Tiedotus ja viestintä 
- Hallitusesittelyiden kääntämisen deadline oli huhtikuun puolivälissä. Kaikki eivät ole vielä 

hoitaneet, joten laitetaan puuttuvat käännökset nopeasti Veeralle. 
- Keskusteltiin kalentereiden käytöstä: otetaan syksyllä käyttöön myös Googlen kalenteri 

Fokuksen oman ja Kideappin kalenterin lisäksi. 
- Mainostetaan Escapen uusia jäsenetuja heti, kun edut selviävät. 
- Veera ehdotti arvauskilpailun järjestämistä Instagramiin Fokuksen uusista 

yhteistyökumppaneista eli Escapesta ja Localista. Ehdotusta kannatettiin. 
- SYY:n tapahtumia täytyy markkinoida. 

 
17. Kansainvälisyys 
- Kv-valiokunnan viimeinen kokous ensi viikolla. 

- Fokuksen uusien ilta: 

Jatkettiin iltakoulussa alkanutta keskustelua Fokuksen omasta uusien illasta: kohdennetaan 

uusien ilta samalla myös vaihto-opiskelijoille ja järjestetään hallitusinfo ja ohjelma 

kaksikielisesti. 

- Voitaisiin mainostaa kesällä vaihto-opiskelijoille suunnattuja tapahtumia, sillä osa vaihto-

opiskelijoista saapuu jo kesällä. 

- Kv-tutorit on päätetty. 

- Kaksi fokuslaista on ollut Balilla harjoittelussa. Pyydetään heiltä haastattelua syksyksi. 

 

18. Ympäristö- ja kehitysyhteistyö  
- Ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava ei paikalla. 

- Ei esille tulleita asioita. 

 

19. Yritysyhteistyö 
- Escape: 

Yhteistyö Escapen kanssa alkaa ensi kuussa. 
Kesäkuussa Escapessa järjestetään myös VIP-ilta jonne hallituslaiset saavat kutsun. 

- Yritys- ja ulkosuhdevastaava menossa maanantaina käymään Polkupyörätorilla. 
- Keskusteltiin Passionin yhteistyösopimuksesta: tällä hetkellä sopimus sisältää kahdet sitsit, 

mutta määrää voisi todennäköisesti joustaa alaspäin, mikäli kahdet tuntuvat vaikeasti 
toteutettavilta. 
 

20.  META 
- Hallituksen palautekysely: 

Nelli ja Oona järjestivät hallituksen sisäisen palautekyselyn. 
Nelli esitteli kyselyn tuloksia: 

o Kaikki eivät olleet kokeneet perehdytystä pestiä varten riittäväksi. Otetaan 
parannuskohteeksi kunnollinen perehdytys pesteihin hallituksen vaihtuessa. 

o ”Hallitustyöskentely on vienyt minulta kohtuuttoman paljon aikaa ” -kysymys jakoi 
porukkaa. Mietitään syksyllä uudelleen, miten saataisiin paremmin jaettua hommia 
ja autettua toisiamme esim. kuormittavissa projekteissa ja tapahtumissa. 

o Ryhmäytymistä voisi lisätä.  
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o Tiimien välille toivottiin parempaa kommunikointia ja hallituksen sisäisessä 
viestinnässä nähtiin parantamisen varaa. 

o Kokoukset koettiin turhan pitkiksi. Keskusteltiin kuitenkin, että kokouksissa ei ole 
käyty turhia asioita, vaan käytäviä asioita on vain ollut paljon. 

o Koettiin, että tiimit eivät ole nähneet riittävästi. Suositeltiin tapaamista tasaisin 
väliajoin tiimiläisten kesken ja ”kuulumisten vaihtoa”. 

Yhteenvetona: Palaute oli suurimmaksi osin positiivista ja tähänastinen hallituskausi oli 
koettu mukavaksi, mutta saatiin myös kehitysehdotuksia ja parannuskohteita syksyä varten. 

 
- Kannunvalajien vuosijuhlat: 

Roosa ja Venla ovat menossa Kannunvalajien vuosijuhlille. Kannunvalajille ostetaan 
vuosijuhlalahjaksi jallupullo. 

- YFI-RACE -tapahtumaan on jo kysytty järjestöjä mukaan. 
- Muistutettiin haalarimerkkien kirjanpidosta: jos annetaan haalarimerkkejä esim. 

palkinnoksi, niin täytyy ilmoittaa, jotta kirjanpito pysyy ajan tasalla. 
- Opinkivelle on tullut palju. 
- Fuksivastaava: 

Aiemmin Fokuksen hallituksessa on ollut fuksivastaava, tällä hetkellä ei ole.  
Keskusteltiin halutaanko nimittää hallituksen sisältä joku fuksivastaavaksi.  
Fuksivastaava olisi yhteyshenkilö fuksien ja Fokuksen välillä ja olisi vastuussa 
fuksitapahtumista. Emma ehdotti itseään vastuuseen. Ehdotusta kannatettiin ja päätettiin, 
että Emma on Fokuksen fuksivastaava.   
 

21. Seuraava kokous 
Päätetään seuraava kokous syksymmällä, kun se on ajankohtaista 

 

22. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous kello 18:56. 
 
 
 
 

 
____________________________  ____________________________ 
Nelli Nora    Emma Lautala 
puheenjohtaja   sihteeri 
 

 
 
____________________________  ____________________________ 
Tuomas Raatikainen   Tuuli Kervinen   
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
 


