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Fokus Ry 

Hallituksen kokous 

Aika: 25.1.2017 klo 16.45 

Paikka: Lea Pulkkisen Sali, Agora    Pöytäkirja 

 

Osallistujat: 

Hallituksen jäsenet: Kari Suomalainen, Jenna Grundström, Sini Viander, Jere Oksanen, Vera 

Kauppinen, Janne Toivonen, Antti Ollikainen, Satu Mustamäki (poistui kohdassa 22), Hanna 

Muroma (poistui kohdassa 10), Ronja Vauhkonen 

Toimihenkilöt: Sera Heikkilä, Janina Ranta, Mikki Leppä, Ina Laukkanen, Pinja Sojakka (poistui 

kohdassa 21), Nelli Hanhineva (saapui kohdassa 20) 

Muut: Tuomas Raatikainen 

 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 16.55. 

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jenna Grundström ja Sini Viander. 

 

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Kohta jätettin auki. 

Kohtaan palattiin kohdan 8 jälkeen ja edellisten kokousten pöytäkirjat hyväksyttiin. 

 

5 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Vaihdettiin koulutuspolitiikan paikkaa kohdasta 10 kohtaan 6 ja kohtia 6-9 siirrettiin yhdellä 

eteenpäin. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 



6 Koulutuspolitiikka 

YKP:n oppiainekokouksessa toivottiin opiskelijoilta kommenttia henkilökunnalle.  

Jyväskylän yliopiston uuden rehtorin valinta on käynnissä, sillä nykyinen rehtori lopettaa 31.7. 

Hakijoita on ollut 12. 

Vaasan yliopistosta siirretään kielten opetus tulevana syksynä Jyväskylään johtuen yliopistojen 

profiloitumisesta. 

Dekaanit ovat miettineet lukuvuoden aloituksen aikaistamista. On esitetty, että luennot alkaisivat 

aina jo 1.9. Tulevana syksynä tätä ei kuitenkaan voi tapahtua, mm. siksi, että Kortepohjan ja 

KOASin vuokrasopimuksien alkamispäivä on kuun ensimmäinen päivä. 

Sosiologian oppiainekokouksessa esiteltiin uusi tutkintorakenne, jossa on esim. 10 opintopisteen 

kokoinen YFI-Johdanto. Sisällöt ovat vielä hieman auki. Uudessa tutkinnossa eriydytään 

pääaineisiin maisterivaiheessa, mutta aineopinnoissa valitaan jo vähän suuntaa opinnoille. 

On myös ehdotettu, että HYVY001-kurssi olisi jatkossa vapaaehtoinen kurssi. 

Jenna toivoo, että kysymykset opintorakenteen uudistuksesta pistettäisiin rohkeasti kopoille. 

Sosiaalityön kopo on käynyt kokouksissa ja siellä asiat ovat jääneet paljolti auki. Ensi kuussa pitäisi 

saada enemmän tietoa, miten tutkinto muuttuu. 

 

7 Jäsenasiat 

Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Markus Salmi, Vilma Viitasaari ja Victoria Raatikainen. 

Kohtaan palattiin kohdan 8 jälkeen ja keskusteltiin siitä, miten on ollut vaikeuksia saada 

haalarimerkkejä ja jäsentarroja uusille jäsenille. 

 

8 Ilmoitusasiat 

Tuomas Raatikaiselta löytyi Fokuksen shottilasit ja esitettiin, että ne voisi viedä Kasvistolle. 

Nimenkirjoittajien muutokset on tehty ja nimenkirjoittajana toimii puheenjohtaja Kari Suomalainen 

tai varapuheenjohtaja Antti Ollikainen sihteeri Ronja Vauhkosen tai talousvastaava Janne Toivosen 

kanssa. 

 

9 Talous 

Keskusteltiin viime vuoden tilinpäätöksestä sekä käteiskassasta. Päätettiin, että käteiskassasta osa 

talletetaan tilille Merkkimarkkinoiden jälkeen. 

Tilinkäyttöoikeudet päätettiin myöntää Kari Suomalaiselle, Antti Ollikaiselle ja Janne Toivoselle. 

Edelliseltä taloudenhoitajalta ei ole vastaanotettu maksukorttia. 

Hyväksyttiin kulukorvaukset Jere Oksaselle 10,24 € sitseistä ja 136,17 € alkoholeista, Mia 

Hiekkamäelle 111,15€ Fokuksen pikkujouluista, Kari Suomalaiselle 20 € nimenkirjoittajien 

muutoksen käsittelymaksusta ja Pinja Sojakalle 14,13 € kokouseväistä. 

 

10 Järjestöasiat 

10.1 Talous- ja toimintasuunnitelman laatijat 

Talous- ja toimintasuunnitelmien laatijoiksi valittiin Janne Toivonen, Sera Heikkilä, Antti 

Ollikainen, Jenna Grundström ja Kari Suomalainen. 



10.2 Sääntömuutosten valmistelu 

Sääntöjä täytyy muuttaa, koska ensi syksynä fukseilla ei ole pääaineita. Sovittiin, että sääntömuutos 

valmistellaan talous- ja toimintasuunnitelmien yhteydessä. 

10.3 Yhteiskuntatieteellisten ainejärjestöjen rakennekysymykset 

Fukseilla ei ole automaattisesti omaa ainejärjestöä, joten Puolueen ja Mephiston kanssa täytyy 

keskustella aiheesta mahdollisimman pian.  

Mietittiin, että järjestetään tapaaminen muiden ainejärjestöjen kanssa ja keskusteltiin kattojärjestön 

perustamisesta. Myös amanuenssi oli ehdottanut kattojärjestöä. Sovittiin, että Kari ottaa aluksi itse 

yhteyttä muiden ainejärjestöjen puheenjohtajiin ja pitää muut ajan tasalla. 

Tulossa on myös ainejärjestöjen puheenjohtajien ja kopojen tapaaminen. 

10.4 Yhteyshenkilöiden valinta 

SYY-yhteyshenkilöksi valittiin Hanna Muroma. 

Talentia-yhteyshenkilöksi valittiin Pinja Sojakka. 

 

11 Sosiaalipolitiikka 

Aiempi sopo oli perehdyttänyt joulukuussa uuden sopon tehtäviinsä ja ensi kuulle suunniteltiin 

lautapeli-iltaa. Keskusteltiin, että lautapeli-illan voisi järjestää muuallakin kuin Vakiopaineessa. 

Puhuttiin myös Kasviston hyödyntämisestä. 

 

12 Tapahtumat 

Sitsejä on tulossa 7.2. Tosineen kanssa, ystävänpäivän tienoilla Mephiston ja Puolueen kanssa ja 

12.4. mestaruussitsit Dumpin, Pörssin ja Stimuluksen kanssa. 

Mietittiin beer pong -turnauksen järjestämistä ja sovittiin, että lähestytään kielten opiskelijoita sen 

järjestämiseksi. 

Sitsien lisäksi toivottiin muitakin tapahtumia, esim. baarikierrosta ja illanistujaisia. 

 

13 3miot 

Seuraavista 3miosta ei ole vielä tietoa. 

 

14 Kulttuuri 

Kulttuurivastaava on perehdytetty tehtäväänsä. Viime vuoden vastaava oli lämmitellyt pienpanimo 

Hiisiä ja Sini aikoo laittaa sinne sähköpostia. Jonkinlaista museokierrosta ajateltiin myös tälle 

keväälle. Toivomuksissa oli myös leffaa ja opastettua kierrosta kaupungintalolle. 

 

15 Liikunta 

Lätkäpeliin meno on tulossa ensi kuussa ja liikuntavuorot pyörivät. 

Lisäksi Fokus on mukana Jyväskylän ainejärjestöjen kyykkäturnauksessa, joka järjestetään 2.2. 

 



16 Tiedotus ja viestintä 

Uusi tiedotusvastaava on perehdytetty ja hommat ovat hoidossa. 

Hallituksen jäsenten esittelyt ja kuvat ovat tulossa nettisivuille. 

 

17 Fogue 

Fogue-vastaava ei ollut paikalla. 

 

18 Kansainvälisyys 

Kansaisvälisyysvastaava ei ollut paikalla vielä tässä kohtaa. 

 

19 Ympäristö ja kehitysyhteistyö 

Uusi ympäristö- ja kehitysyhteistyö vastaava on perehdytetty ja on menossa seuraaviin kehy- ja 

ympäristökokouksiin. 

 

20 Yritysyhteistyö 

Perehdytys on tulossa ja yritysyhteistyövastaava suunnitteli lähettävänsä Ruman omistajalle 

sähköpostia heidän suunnitelmistaan. 

Uutta baarisopimusta lähdetään tekemään tiimipohjaisesti Veran, Antin ja Jannen voimin ja ollaan 

yhteydessä myös Puolueeseen. 

Jannella on yhteyksiä yrityksiin ja heitä tiedustellaan yhteistyökumppaneiksi. 

 

21 Tavarahankinnat 

Päätettiin, että tilataan uusia merkkejä ja lisää vanhoja. Sovittiin, että Vera hoitaa merkkien 

tilaamisen. 

Pohdittiin, voisiko Fokukselle ostaa omat kyykkätarvikkeet. 

Kangaskassit on maksettu ja ne ovat tulossa.  

 

22 Muut esille tulevat asiat 

Sitseille tarvitaan lipunmyyjiä ja Ina lupautui hommaan. 

Kasvistoa pitäisi siivota ja sinne pitäisi ostaa kahvia. Jenna, Sini ja Sera suostuivat 

inventaariohommiin. 

Fokuksen postilaatikko on Kasvistolla ja Kari tekee listan postinhakuvuoroista. 

Fokuksen tapahtumien kuvaukset tullaan kääntämään myös englanniksi ja Nelli jakaa niitä 

vaihtariryhmässä. 

Vuosikalenteria kehotettiin käyttämään ahkerammin. 

Esitettiin, että somessa aktivoiduttaisiin ja hallitusesittelyt jaettaisiin myös somessa. 

Keskusteltiin Fokuksen Snapchat-tilin tekemisestä ja päätettiin, että Sera hoitaa sen tekemisen. 

 



23 Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 

 

24 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 18.42. 

 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Kari Suomalainen   Ronja Vauhkonen 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Jenna Grundström   Sini Viander 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 


