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Fokus ry 

Hallituksen kokous 

Aika: 27.10.2015 klo 16.15 

Paikka: Lea Pulkkisen salin takkahuone, Agora                                               Pöytäkirja 

Osallistujat 

Hallituksen jäsenet: Bella Forsgren, Riitu Pirkkalainen, Reetta Kinnunen (saapui kohdassa 9), Jyrki 

Virta, Joonas Haggren, Marianne Väyrynen, Jenna Reunanen  

Toimihenkilöt: Oula Palttala, Kristiina Simula (poistui kohdassa 10), Mikko Piltonen, Enni 

Ailoranta, Sara Niskanen, Janita Repo, Tiina Ohrling, Milja Rauhansalo 

Muut: Krista Herranen, Annu Komulainen (poistui kohdassa 12.1), Jani Kykkänen (poistui 

kohdassa 12.1), Jere Oksanen, Ronja Vauhkonen, Sini Viander, Henna-Mari Koskela, Jenna 

Grundström 

 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avattiin kello 16.20 

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sara Niskanen ja Enni Ailoranta. 

Ääntenlaskijoiksi valittiin Milja Rauhansalo ja Mikko Piltonen. 

 

4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esitettiin, että esityslistaan lisätään kohdaksi 8 JYYkummikuulumiset ja siirretään kaikkia seuraavia 

kohtia yhdellä eteenpäin – lisättiin ja siirrettiin.  

 

5 Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen  

Kohta jätettiin auki.  

Kohtaan palattiin kohdan 8 jälkeen. Edellisten kokousten pöytäkirjat hyväksyttiin.  

 



6 Jäsenasiat 

Vuoden 2015 alussa tulleiden uusien jäsenten määrä hieman epäselvästi merkitty, mutta Joonas 

hoitaa asian.  

Fokuksen uudeksi jäseneksi hyväksyttiin Tiia Hännikäinen.  

 

7 Ilmoitusasiat 

Kulttuurivastaava Janita eroaa. 

Hallituksen jäseniä kehotettiin tarkastamaan Fokuksen facebooksivujen viestikohtaa säännöllisesti. 

 

8 JYYkummikuulumiset 

Fokuksen järjestökummi, sosiaalipoliittisena vastaavana JYYn hallituksessa toimiva Annu 

Komulainen kertoili JYYn kuulumisia. 

 

Edustajistovaalit käynnissä, ennakkoäänestyspäivät 28-29.10.2015 ja varsinaiset äänestyspäivät 3-

4.11.2015. Fokuksen toivotaan mainostavan vaaleja. Myös Fokuksen jäsenistö on hyvin edustettuna 

monissa eri edustajistoryhmissä.  

 

Fokuksen jäsenistä sosiaalityön opiskelija Silja Silvasti on valittu Suomen Ylioppilaiden Liiton 

hallitukseen ja yhteiskuntapolitiikan opiskelija Jani Kykkänen JYYn opiskelijaedustajaksi 

Jyväskylän yliopiston hallitukseen. 

Halloped-haku loppui ja Yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta tuli hyvin hakijoita.  

JYYn valiokunnat kokoustavat yhä kerran kuukaudessa ja niissä kannattaa käydä. Fokus on 

edustettuna myös valiokuntien puheenjohtajissa. Kristiina Simula toimii Liikuntavaliokunnan 

puheenjohtajana, Elina Lahtiola Sosiaalivaliokunnan puheenjohtajana ja Lotta Tiihonen 

kulttuurivaliokunnan puheenjohtajana.  

 

Liikuntatutori toimii myös Yfi-laitoksella, mutta puhuttiin, että fuksit eivät löydä tutoria mikä on 

erittäin harmillista. Liikuntatutoriksi on yleensä vain vähän hakijoita, mutta mietittiin, että 

ainejärjestöjen liikuntavastaavat voisivat toimia myös liikuntatutorina. 

Ensi vuodeksi on myös suunnitteilla esteettömyystutorin valinta. 

 

Projekti- ja järjestöavustuksia kannattaa hakea tapahtumiin, sillä rahaa on jäljellä paljon. Tukea saa 

monenlaisiin tapahtumiin ja niitä voi hakea myös takautuvasti.  

 

JYY on instagramissa!  

 

Opiskelijoiden kannattaa hyödyntää YTHS:n monipuolisia palveluita.  

YTHS:ään kohdistuu leikkauksia, mutta mielenterveyspalveluita toivotaan priorisoitavan ja 

pysyvän ilmaisina.  



Sähköinen ajanvaraus lisääntyy ja puhelinajanvaraukset lopetetaan. Soittopalvelu koetaan 

hankalaksi käyttää ja aikojen peruuttaminen on vaikeaa.  

Sähköinen terveyskysely SÄTKY lähetetään jälleen jokaiselle fuksille lukuvuoden aikana.  

 

Valtion Ara-rahoitus säilyy sittenkin ja Kortepohjan uudistaminen jatkuu. DDR-rakennus tullaan 

todennäköisesti purkamaan, mutta ajankohdasta ei vielä ole varmuutta.  

Yfi-laitoksen ainejärjestöjen tulevista tiloista ei ole vielä täyttä varmuutta.  

Kaikilla on pulaa tiloista, myös JYYllä ja sen valiokunnilla.  

 

9 Talous 

Sovittiin, että kulukorvauksia maksetaan fuksiaisista Vilma Kokkoselle, Sosiaalityön 

pääsykoekahvituksesta Tiina Ohrlingille ja nimenkirjoittajien muutoshakemuksesta Patentti-ja 

rekisterikeskukseen Bella Forsgrenille. 

Budjettia on jäljellä vielä paljon. Tapahtumiin mennyt kuitenkin paljon rahaa ja siinä budjetti on 

ylittynyt. Haalarimerkkitilauksen budjetti ylittyi, mutta merkkimarkkinoiden myyntimenestys 

korvasi tämän ylityksen.  

Keskusteltiin pankin vaihtamisen järkevyydestä ja todettiin, että nykyinen pankki eli S-pankki tulee 

paljon halvemmaksi kuin Osuuspankki. Osuuspankkiin siirtymisestä tulisi paljon enemmän kuluja 

ja rahan talletus ei helpottuisi yhtään. Edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti avattiin tili 

Osuuspankkiin, mutta todettiin, että sitä ei ole järkevää pitää. Päätettiin, että tili suljetaan. 

 

10 Koulutuspolitiikka 

Marianne kertoi, että Kopo-valiokunnassa oli vieraillut Terhi Skaniakos kertomassa 

kurssipalautteesta. Vuoden 2015 alussa lanseerattua kurssipalautelomaketta on nyt lyhennetty ja 

vuodenvaihteessa kysely tulee siirtymään uudelle alustalle Webropoliin. Lisäksi puhuttiin 

kandipalautteesta ja sen tärkeydestä.  

Kopo-valiokunta järjestää myös Hyvä opettaja –kilpailun ja ehdotuksia saa esittää 8.11 asti. 

 

Marianne oli käynyt myös sosiaalityön yksikkökokouksessa ja kertoi, että monilla sosiaalityön 

kursseilla oleva läsnäolopakko on aiheuttanut ongelmia opiskelijoille.  

Puhuttiin myös harjoittelu- ja vaihtotyöryhmän toiminnasta ja Marianne kertoi työryhmän 

jakautuvan kahteen, koska molemmilla alueilla on erittäin paljon tehtävää. Lisäksi selvisi, että 

harjoittelutukien määrää lasketaan.  

Yfi-laitoksella tapahtuu paljon muutoksia, hakukohteita tullaan vähentämään nykyisestä viidestä, 

mutta vielä ei kuitenkaan varmuutta miten. Lisäksi laitos muuttaa Opinkivelle joulukuun 2015 

aikana. 

 

Kaikilla Fokuksen oppiaineilla on lyhty-ilta marraskuun aikana. 

Sosiaalityön henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen lyhty-ilta Lyhdyssä 3.11.  



Yhteiskuntapolitiikan henkilökunnan ja opiskelijoiden lyhty-ilta 10.11. Tapahtuma on suunnattu 

ensisijaisesti fukseille. 

Sosiologian henkilökunnan ja opiskelijoiden lyhty-ilta 18.11. Hallituksen sosiologian opiskelijat 

suunnittelevat tapahtumaan hupipainotteista ohjelmaa. 

 

11 Sosiaalipolitiikka 

Reetta kertoi, että sopo-valiokunnassa oli ollut puhetta sisäilma-ongelmista, lisäinfoa lähetettiin 

sähköpostilistoille.  

Hyvinvointiviikko menossa parhaillaan ja tapahtumissa kannattaa käydä. 

Fokus järjestää Leffa-illan 4.11 ja tapahtuma pyritään pitämään päihteettömänä. 

 

12 Tapahtumat 

11.11 luontoretki johon olisi lähtö jo aamusta aikaisin tulevan pimeyden vuoksi. Liikkumiseen 

tarvittaisiin autoja, niitä mietitään. 

13.11 järjestetään yhteissitsit Dumpin ja Tampereen arkkitehtien kanssa. Sitsien hinta liikkuisi 5 

euron lähellä periaatteella omat juomat mukaan. Tilavuokra jaettaisiin kolmelle, eli ei tulisi 

kalliiksi. Puhuttiin poikkitieteellisyyden tärkeydestä ja pidettiin sitseille osallistumista hyvänä 

ideana. 

 

12.1 Vuosijuhlat 

Ilmoittautuminen sulkeutui ja ilmoittautuneita tuli yhteensä 59. 

Vuosijuhlien suunnittelu kunnossa ja mennään teemalla ’fiinimmät sitsit’. Sitsit tulevat 

poikkeamaan tavallisista sitseistä siinä, että niissä ei jaeta rangaistuksia. Sovittiin myös, että Fokus 

maksaa kaikille osallistujille jälkiruoat. 

Juhlien toastmastereina toimivat pj-Bella ja Miika Lähdeniemi.  

 

12.2 Sillis 

Sillis järjestetään Kortepohjan B-talon yläkerran saunalla klo 12-17. Sovittiin, että laitetaan 

silliksestä myös erikseen ilmoittautumista. 

Tapahtumassa tullaan tarjoilemaan kasvispainotteista ruokaa ja tarjoilut hoitaa Tiina, Reetta ja 

Oula. 

 

12.3 Pikkujoulut 

Fuksit järjestävät joulukuussa pikkujoulut, mutta niistä ei vielä haluttu kertoa yksityiskohtia. 

Tapahtuma suunnitteluvaiheessa. 

 

12.4 Yhteiskuntatieteilijäpäivät 

Järjestetään Helsingissä 12-13.11, mietittiin yhteislähtömeininkejä Puolueen kanssa, mutta todettiin, 

että yhteisen bussin hankkiminen ja matkajärjestelyt tulisivat liian kalliiksi ja hankalaksi, joten tämä 



ajatus hylättiin. Mietittiin voisiko yfi-laitos tai esimerkiksi SYY korvata matkaan lähtevien 

matkakuluja. Näitä tiedutellaan. 

 

12.5 Vuosikokous 

Keskusteltiin tulevasta vuosikokouksesta ja todettiin, että jatkuvuuden kannalta olisi hyvä, että 

ainakin muutama nykyisen hallituksen jäsen pyrkisi jatkamaan seuraavassa hallituksessa. 

Korostettiin kuitenkin, että kaikille on mahdollista päästä hallitukseen, eikä kenenkään jatkosta ole 

varmuutta. Sovittiin, että laitetaan facebookiin ja sähköpostilistalle infoa hallitukseen haluaville ja 

rohkaistaisiin heitä ilmaisemaan mielenkiintoaan hallituspestejä kohden jo ennen vuosikokousta. 

 

Puheenjohtaja Bella toi esiin näkemyksensä hallituksen koosta ja toivoi, että seuraavan vuoden 

hallituksen kokoa pienennettäisiin tiiviimmän toiminnan saavuttamiseksi. Tämä voisi tapahtua 

esimerkiksi pestejä yhdistelemällä, jotta kokoa saataisiin pienemmäksi.  

Mietittiin, että järjestettäisiin hallituksen esittäytyminen ennen vuosikokousta, jotta hallitukseen 

haluavat saisivat enemmän tietoa mahdollisista pesteistä. 

Hallituksen tapahtumavastaavia Tiinaa, Mikkoa ja Oulaa kehuttiin erityisesti tapahtumien eteen 

tehdystä kovasta työstä.  

 

Päätettiin, että vuosikokous pidetään 16.11 kello 17. Riitu selvittää paikkaa tarkemmin. Tehdään 

kokouksesta myös tapahtuma facebookiin. 

 

12.6 Fuksisitsit 

Fuksisitsit pidettiin 30.9 Freetimessä. Timeä pidettiin vähän huonona paikkana järjestää sitsejä, sillä 

tila on rajallinen ja pöytien paikat hankalia sitsien kannalta. Sitsit myös tuntuivat hieman lyhyiltä ja 

fuksit kertoivat ruoan loppuneen lopussa. Muuten sitseillä oli hauskaa ja tunnelma korkealla. 

 

13. 3miot 

Seuraavat 3miot 19.11. 3miot myyjiä ollut vähän joten aktiivisuutta toivotaan.  

Mietittiin jonkun tapahtuman järjestämistä 3mioiden kylkeen, johon voisi sisällyttää 3miot lippujen 

myynnin. 

 

14 Kulttuuri 

Kulttuurivastaava Janita eroaa, pestitestamentti valmis. Muuten syksyllä kulttuuritapahtumia ollut 

todella vähän. 

 

15 Liikunta 

Liikuntavuorot pyörivät, mutta vuorojen mainostus ollut heikompaa.  



Fukseilta tuli ehdotus Kyykkä-perinteen aloittamisesta Fokuksessa. Kyykän mm-kisat ovat vuoden 

2016 alussa ja fuksit miettivät siihen osallistumista. Fokuksella ei kuitenkaan pelivälineitä, joten 

mietittiin yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa. 

 

16 Fuksiasiat 

Liikunnan Riemu kutsunut Fokuksen hallituksen, fuksit ja tutorit Riemun futsal-peliin klo 13.30 

Monnarille. 

 

16.1 Haalarit 

Sponsoreita täytyy hankkia. Fukseja kehotettiin ottamaan yhteyttä Tuomoon sponsoreihin liittyen. 

Myös tutoreita pyydettiin muistuttamaan fukseja sponsoreiden hankinnasta. 

 

17 Tiedotus ja viestintä 

Tiedotus ja viestintävastaava ei paikalla. Hallitusta kehotettiin käyttämään aktiivisesti instagramia 

ja twitteriä. 

 

18 Fogue 

Ei kummempaa asiaa. Selvitellään vanhojen foguelehtisten palauttamisessa tapahtunutta 

sekaannusta.  

 

19 Kansainvälisyys 

Uusi kv-vastaava Sara on jutellut edellisen kv-vastaava Elinan kanssa. Ei muuta mainittavaa. 

 

20 Ympäristö 

2.11 MaA:ssa tavaranvaihtotori. 

14.11 Kehy-valiokunnan ja ympäristövaliokunnan järjestämä kirpputori. 

Ympäristövaliokunnan seuraava kokous 2.11. 

Riitu tekemässä Fokukselle yleistä ympäristö-ohjeitusta.  

Reilu-yliopisto koordinaattori kysyi Fokukselta Reilun kaupan tuotteiden käytöstä eli olemmeko 

yhä Reiluja. Vastasimme tähän kyllä. 

 

21 Kehitysyhteistyö 

Kehy-viikko menossa parhaillaan. Osana kehy-viikkoa Fokus järjesti vaatekeräyksen Suomeen 

saapuneiden pakolaisten auttamiseksi. Tapahtuman kattavuus oli erittäin suuri ja Fokus sai paljon 

kiitosta keräyksestä. Hienoa Milja ja Riitu!  

 

Milja kertoi kehy-valiokunnan järjestämistä tulevista tapahtumista: 11.11 Intia-ilta ja ravintolapäivä 

21.11. Koko kehy-valiokunnan toiminta on tällä hetkellä murroksessa, sillä ulkoministeriö lopettaa 



kehitysavun rahoituksen. Keskusteltiin kehitysavun tärkeydestä ja todettiin rahoituksen 

lopettamisen olevan erittäin huono asia. 

Puhuttiin myös hyväntekeväisyydestä ja mietittiin, että Fokus voisi lahjoittaa vuoden lopussa rahaa 

johonkin hyväntekeväisyyskohteeseen. 

 

22 Yritysyhteistyö 

Tuomo on laittanut haalarisponsoreille viestiä. 

Puhuttiin Freetimen kanssa tehtävästä sopimuksesta ja todettiin, että ei ole järkevää enää tehdä 

sopimusta vuodelle 2015, sillä se pitäisi uusia heti ensi vuoden alussa, joten päätettiin, että 

Freetimen yhteistyösopimus tehdään vasta vuoden 2016 alussa uuden hallituksen voimin.  

 

23 META 

Mietittiin hallituksen virkistysillan järjestämistä ennen vuosikokousta. 

Keskusteltiin myös SYY:n järjestämään työpaikka-ekskursioon osallistumisesta. Sovittiin, että Enni 

kyselee tarkemmin SYY:ltä. 

 

24 Seuraava kokous 

Vuosikokous 16.11 kello 17. 

 

25 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 18.40. 

 

 

 

 

 

 

     ______________________________  ______________________________ 

 Bella Forsgren                    Jenna Reunanen 

                      Puheenjohtaja                         Sihteeri 

 

 

     ______________________________  ______________________________ 

 Sara Niskanen                   Enni Ailoranta 

                 Pöytäkirjantarkastaja               Pöytäkirjantarkastaja 

 


