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Fokus Ry       

Hallituksen kokous 

Aika: 13.1.2016 klo 16.15 

Paikka: Lea Pulkkisen sali, Agora                 Pöytäkirja 

 

Osallistujat: 

Hallituksen jäsenet: Jenna Reunanen, Maria Niemelä, Joonas Haggren, Enni Ailoranta (poistui 

kohdassa 12), Kari Suomalainen, Tiina Ohrling, Reetta Kinnunen, Saija Halme 

Toimihenkilöt: Maria Hakkarainen, Iida Järvikangas, Tuomas Raatikainen, Jere Oksanen, Saima 

Tossavainen, Milja Rauhansalo, Janne Lahtinen, Jenna Grundström, Mikko Piltonen 

Muut: Henni Rajala 

 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 16.24. 

  

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä edellisen pöytäkirjan tarkastaminen 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reetta Kinnunen ja Milja Rauhansalo. 

Ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Piltonen ja Joonas Haggren. 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa. 

  

4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

  

5 Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen 

Puhe- ja läsnäolo-oikeus myönnettiin kaikille. 

  



6 Jäsenasiat 

6.1 Uusien jäsenten hyväksyminen 

Ei uusia jäsenhakemuksia. 

  

7 Ilmoitusasiat 

JYY järjestää järjestöseminaarin tammikuun lopussa uusille ja vanhoille järjestötoimijoille, 

hallituksen jäsenille suositellaan osallistumista. 

YFI-laitos on muuttanut Opinkivelle, jonka 1. kerroksessa myös Fokuksen postilokero nykyään 

sijaitsee. Hallituksen jäseniä pyydetään käymään tarkistamassa postit lähistöllä liikkuessaan. 

  

8 Talous 

8.1 Tilin tilanne ja kulukorvaukset 

Esiteltiin tilin tilanne. Esillä oli myös käteistilanne, ja keskusteltiin siitä osan tallettamisesta 

pankkiin.  

Sovittiin, että Jenna Reunaselle maksetaan kulukorvaus hallituksen kokouseväistä. 

  

8.2 Tilinkäyttöoikeudet ja maksukortti 

Tilinkäyttöoikeudet päätettiin poistaa Riitu Pirkkalaiselta ja myöntää Jenna Reunaselle ja Tiina 

Ohrlingille. Tilinkäyttöoikeudet säilyvät Joonas Haggrenilla. Maksukortti annetaan Tiinalle. 

  

8.3 Hankinnat ja omaisuus 

- Suurin osa omaisuudesta on tällä hetkellä Jenna Reunasella YFI-laitoksen muuton takia. Sovittiin, 

että kysytään kasvatustieteilijöiltä, minne omaisuus yhteisessä ainejärjestötilassa Opinkivellä 

voidaan sijoittaa.  

- Keskusteltiin, mitä omaisuutta Fokuksella yleensä on ja, onko kaikkea tarpeellista säilyttää. 

Omaisuuden selvittämiseksi sovittiin, että kerätään yhteinen lista tavaroista. Keskusteltiin myös 

vanhojen Fogueiden arkistoimisesta kansioon.  

- Sovittiin, että hankitaan Fokukselle pallopumppu ja toinen kassalipas, joka toimisi myyntikassana. 

Vanha kassalipas voisi toimia peruskassana, jossa käteisvarat säilytettäisiin. 

- Keskusteltiin kangaskassien hankkimisesta ja niiden myymisestä. Tarkoituksena on painattaa 

kassiin logo, jonka suunnittelijalta pyydetään muutamaa variaatiota ennen varsinaista päätöstä. 

Sovittiin, että Janne Lahtinen hoitaa kassien tilauksen ja, että myyntihinta päätetään myöhemmin. 

- Keskusteltiin myös Fokukselle oman laulukirjan painattamisesta, jota voisi myydä esimerkiksi 

sitsien yhteydessä. Sovittiin, että selvitetään, mitä lauluja kirjaan halutaan laittaa ja, mistä Puolue 



Ry:n laulukirja on tilattu. Laulukirjan painattamisesta tehdään Facebook-ilmoitus, jotta Fokuksen 

jäsenet pääsevät vaikuttamaan valittaviin lauluihin. Esillä oli myös kilpailun järjestäminen uusien 

laulujen sanoittamiseen liittyen. Laulujen kasaamisen yhteen hoitaa Joonas. 

  

9 Järjestöasiat 

Hallituksen jäseniä pyydetään pitämään toiset ajan tasalla oman osa-alueensa asioista sekä toivotaan 

ilmoitusta ajoissa, jos ei esimerkiksi pysty hoitamaan jotain asiaa kiireiden takia. Apua saa aina 

pyytää! 

 

9.1 Talous- ja toimintasuunnitelman laatijat 

Taloussuunnitelman laativat Joonas Haggren, Jenna Reunanen ja Tiina Ohrling. 

Toimintasuunnitelman laativat Jenna Reunanen, Reetta Kinnunen, Mikko Piltonen ja Kari 

Suomalainen. 

 

9.2 Nimenkirjoittajien vaihdos 

Nimenkirjoitusoikeus myönnettiin puheenjohtaja Jenna Reunaselle, varapuheenjohtaja Joonas 

Haggrenille, talousvastaava Tiina Ohrlingille ja sihteeri Saija Halmeelle. Nimenkirjoittajien nimet 

ja henkilöturvatunnukset ilmoitetaan patentti- ja rekisterihallinnolle. 

 

9.3 Sääntömuutosten valmistelu 

Keskusteltiin sääntöjen ongelmakohdista ja päätettiin, että viime vuonna aloitettua sääntömuutosten 

valmistelua jatketaan toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä. 

  

10 Koulutuspolitiikka 

Yhteiskuntapolitiikan yksikkökokouksessa ollut Enni kertoi henkilöstömuutoksista. Tänä vuonna 

tutkimusvapaalla olevan Teppo Krögerin tilalla toimii Teppo Eskelinen ja tammikuun lopussa pois 

jäävän Helena Hirvosen tilalla jatkaa Paula Vasara. Lisäksi tiedekuntarakenteeseen ei ole tullut 

vielä ratkaisua ja tänä vuonna 50 vuotta täyttävää yhteiskuntapolitiikan oppiainetta halutaan tuoda 

enemmän esille. 

 

11 Sosiaalipolitiikka 

Sosiaalivaliokunnan kokouksessa ollut sopo-vastaava Reetta kertoi opintotukeen kohdistuvista 

säästöistä, joista on tulossa tarkempaa tietoa myöhemmin. Säästöjä vastaan aiotaan järjestää 



mielenilmaus. Positiivista on, että opiskelija-asuntoja ja niiden rakentamista tukeva ara-rahoitus 

säilyy. Esillä oli myös ylioppilaskylän rakentaminen, hyvistoiminta ja lautapeli-ilta. 

 

12 Tapahtumat 

Suunniteltiin tulevia tapahtumia ja niiden aikatauluja: 

- Kevätkauden aloitusbileet Lillukassa 20.1. 

- Ystävänpäiväsitsejä suunniteltiin alustavasti järjestettäväksi 10.2. yhdessä Puolue Ry:n kanssa 

- Sosiaalityön tutkimuksen päivät ja opiskelijailta helmikuussa 

- Puhetta myös saunaillan järjestämisestä Opinkivellä maaliskuussa sekä lumifutiksen ja 

liikuntavuoron yhteydessä olevasta saunomismahdollisuudesta 

- Sosiologipäivät saapuu Jyväskylään maaliskuussa 

- Emilen tapahtumavastaava ehdottanut yhteissitsejä mahdollisesti jonkin kolmannen ainejärjestön 

kanssa, mikä sai kannatusta 

- Vapputapahtumien osalta keskusteltiin halukkuudesta osallistua Amazing Race -tapahtumaan 

rastinvetäjänä ja Fokuksen yhteisestä vapun vietosta hengailun merkeissä 

- Syksyn tapahtumista oli esillä fuksiaiset syyskuussa, Kauppakadun Appro 29.9. ja pikkujoulut 

- Keskusteltiin vuosijuhlien järjestämisestä fiinimpien sitsien muodossa lokakuussa 

- Muutama vuosi sitten toiminutta Fokuksen tapahtumatoimikuntaa halutaan laittaa uudelleen 

käyntiin, jotta kaikki halukkaat jäsenet pääsisivät suunnittelemaan tapahtumia 

- 3mioiden yhteyteen voitaisiin järjestää yhteissitsit tai saunailta 

  

13. 3miot 

Myytävien 3mio-lippujen määrä vähenee, ja keskustelussa oli Fokuksen lipunmyyntipaikat, jotka 

pitäisi saada parempiin paikkoihin. 

 

14 Kulttuuri 

Tulevista kulttuuritapahtumista ei vielä suunnitelmia ja niiden järjestämisestä halutaan kuulla 

Fokuksen jäsenten mielipiteitä. Kulttuurivastaava Iida ehdotti excursiota toisten 

yhteiskuntatieteilijöiden luokse, jossa päivällä olisi vierailu jossakin kulttuurikohteessa ja illalla 

vaikka yhteissitsit. Ideaa pidettiin hyvänä.  

 

15 Kansainvälisyys 

Kv-vastaava Maria kertoi uusien vaihtareiden saapuneen Jyväskylään. 

16 Kehitysyhteistyö 



Kehy-vastaava Milja kertoi, että ennen joululomaa oli ollut kokous liittyen maahanmuuttoon ja 

pakolaisiin, jossa oli pohdittu ainejärjestöjen mahdollisuuksia järjestää suomen kielen opetusta 

esimerkiksi vastaanottokeskuksessa. Alkuvuodesta yritetään saada toimintamalleja. 

 

17 Ympäristö 

Ympäristövastaava Tuomas oli perehdytetty tehtävään, ei kummempaa kerrottavaa. 

 

18 Liikunta 

Liikuntavuorot starttasivat maanantaina ja jatkuvat entiseen malliin. 

13.2. järjestetään kyykän MM-kilpailut, joihin fukseilta menossa joukkue. 

 

18.1 Liikuntavastaavan valinta 

Liikuntavastaavan valinta siirtyi seuraavaan kokoukseen. 

  

19 Fogue 

Fogue-vastaava Saima kertoi, että perehdytys on ensi viikolla. 

  

20 Tiedotus ja viestintä 

Sovittiin uuden hallituksen esittelyjen ja kuvien päivittämisestä Fokuksen nettisivuille. 

Keskusteltiin nykyisten tiedotuskanavien käytöstä ja pohdittiin Snapchat-tilin käyttöönottoa. 

Hallituksen sisäisistä viestintäkanavista todettiin, että Facebook-ryhmä ja Whatsapp-keskustelu ovat 

toimivia. Joonas esitteli myös Google Docsin, johon kerättäisiin kaikki ideat ja suunnitelmat 

tulevista tapahtumista.  

  

21 Yritysyhteistyö 

Keskusteltiin yritysyhteistyösopimusten uusimisesta mm. Ruman kanssa. 

Varainhankintavastaava Janne Lahtinen kyseli myös, onko kiinnostusta hankkia alkoholisponsori. 

Eräillä yrityksillä on ollut kiinnostusta, ja sovittiin, että varainhankintavastaava selvittää asiaa 

tarkemmin. 

 

21.1 SYY-yhteyshenkilön valinta 

SYY-yhteyshenkilöksi valittiin Jenna Grundström. 

  

21.2 Talentia-yhteyshenkilön valinta 



Talentia-yhteyshenkilöksi valittiin Maria Niemelä. 

  

22 Muut esille tulevat asiat (META) 

Keskusteltiin uuden ja vanhan hallituksen tutustumisviikonlopusta, joka pidetään 15.-16.2. 

Putkilahden kyläkoululla. 

  

23 Seuraava kokous 

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään keskiviikkona 3.2., kellonaika tarkentuu myöhemmin. 

  

24 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 18.25. 

 

 

 

   _______________________________                            _______________________________ 

                    Jenna Reunanen        Saija Halme 

                     Puheenjohtaja          Sihteeri 

 

   _______________________________                            _______________________________ 

                    Reetta Kinnunen     Milja Rauhansalo 

                 Pöytäkirjantarkastaja                       Pöytäkirjantarkastaja 


