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Fokus Ry 

Yhdistyksen kokous 

Aika: 28.2.2017 klo 16.15 

Paikka: Lea Pulkkisen Sali, Agora    Pöytäkirja 

 

Osallistujat: 

Hallituksen jäsenet: Ronja Vauhkonen, Jenna Grundström, Jere Oksanen, Antti Ollikainen, Kari 

Suomalainen, Vera Kauppinen, Sini Viander, Hanna Muroma 

Toimihenkilöt: Mikki Leppä, Ina Laukkanen, Sera Heikkilä, Ida Loponen, Nelli Hanhineva 

Muut: Lasse Heikkilä, Tuomas Raatikainen (poistui kohdassa 17), Vilma Viitasaari, Jenna 

Reunanen, Joonas Haggren (saapui kohdassa 16) 

 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 16.22. 

 

2 Kokouksen toimihenkilöiden valinta (puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, kaksi 

ääntenlaskijaa) 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse Heikkilä. Sihteeriksi valittiin Ronja Vauhkonen. 

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sini Viander ja Hanna Muroma. 

 

3 Kokouksen päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin kaikille osanottajille. 

 

5 Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 



6 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Kohta jätettiin auki. 

Kohtaan palattiin kohdan 16 ollessa auki ja edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

7 Ilmoitusasiat 

Yhteistyösopimukset on tehty YKA:n, Passionin ja WayOutin kanssa. 

Lukuvuoden aikaistamisesta on nyt päätetty, orientaatioviikko alkaa näillä näkymin fukseilla 29.8. 

ja opetus 4.9.  

Tutorhaku on käynnissä ja päättyy 10.3. On toivottu, että YFI-laitokselle saataisiin enemmän 

tutorpaikkoja. 

Rehtorin vaihtuminen on käynnissä ja tulossa on mm. rehtoripaneeli maaliskuun puolessa välissä. 

Opiskelijoilta toivotaan kysymyksiä ja läsnäoloa paneeliin. 

Korpin tilalle on suunnitteilla uusi järjestelmä. 

Laitos järjestää huhtikuussa infoa opintosuunnitelmiin ja muihin muutoksiin liittyen, lisätietoa 

tulossa myöhemmin. 

Fokuksen hevosella menee edelleen hyvin. 

 

8 Tavarahankinnat 

Esitettiin seuraavia tavarahankintoja: 

- 2x beer pong -setti 

- Fokus tarjoaa haalaritiimille 3 kpl ilmaisia haalareita 

- roll up -banderolli 

- kettupuku 

- uusi kassalipas 

Kaikkia ehdotuksia kannatettiin. 

 

9 Kulukorvausten hyväksyminen 

Päätettiin maksaa kulukorvaukset Kari Suomalaiselle beerpong-seteistä, Jere Oksaselle 

suomalaisuussitsien pitsoista, Jenna Grundströmille hallituksen perehdytysviikonlopun ruoista, 

Ronja Vauhkoselle haalarimerkkien postituskuluista ja Ina Laukkaselle lautapeli-illasta. 

 

10 Eron myöntäminen hallituksesta Satu Mustamäelle 

Sosiaalityön koulutuspoliittisena vastaavana toiminut Satu Mustamäki oli pyytänyt eroa 

hallituksesta. Ero myönnettiin. 

 

11 Uuden sosiaalityön koulutuspoliittisen vastaavan nimittäminen hallitukseen 

Uudeksi sosiaalityön koulutuspoliittiseksi vastaavaksi valittiin Vilma Viitasaari. 

Hallituksen uusi kokoonpano liitteenä.  

 



12 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

Jenna Reunanen esitteli kauden 2016 osavuositoimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen. 

Tilinpäätöksen tarkastajat ovat käyneet tilinpäätökset läpi löytämättä mitään huomautettavaa. 

Kokoukseen osallistuneet viime kauden hallituksen jäsenet poistuivat kokoustilasta tilinpäätöksen 

käsittelyn ajaksi. Ehdotettiin tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä ja 

molempia kannatettiin. Tämän jälkeen edellisen hallituksen jäsenet kutsuttiin takaisin kokoustilaan. 

 

13 Toimintasuunnitelman hyväksyminen 

Puheenjohtaja Kari esitteli ehdotuksen toimintasuunnitelmasta sekä sen lyhennetyn version, joka 

löytyy myös Fokuksen nettisivuilta. Ehdotus käytiin läpi ja muutoksia ei tehty. 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin kokonaisuudessaan. 

Toimintasuunnitelma liitteenä. 

 

14 Talousarvion hyväksyminen 

Kari esitteli talousarvion tuloista ja menoista. Muutoksia ei tehty ja talousarvio hyväksyttiin 

kokonaisuudessaan. 

Talousarvio liitteenä. 

 

15 Sääntömuutos 

Ehdotettiin, että pykälästä viisi muutetaan liittymisen kriteerejä eli lisättiin, että yhteiskuntatieteiden 

ja filosofian tutkinto-ohjelmassa opiskelevat voivat liittyä Fokukseen. Sääntömuutos pitää tehdä 

siksi, että tulevilla fukseilla ei ole kandivaiheessa pääaineita. Yksimielisen päätöksen myötä 

sääntömuutos hyväksyttiin. 

Uudet säännöt liitteenä. 

 

16 Kattojärjestön perustamista selvittävän työryhmän jäsenten nimeäminen 

Työryhmän jäseniksi ehdotettiin Jenna Grundströmiä, Kari Suomalaista, Ronja Vauhkosta, Sera 

Heikkilää ja Janina Rantaa. Ehdokkaat kertoivat miksi haluavat työryhmään, jonka jälkeen 

suoritettiin suljettu lippuäänestys. Ääntenlaskijat poistuivat kokoustilasta laskemaan ääniä. 

 

Kohta jätettiin auki ja palattiin kohtaan 6. 

Kohtaan palattiin kohdan 17 ollessa auki. 

 

Ääniä annettiin yhteensä 54 ja ne jakaantuivat seuraavasti: Kari Suomalainen 17, Jenna Grundström 

16, Sera Heikkilä 14, Ronja Vauhkonen 7 ja Janina Ranta 0. 

Työryhmään otettiin 3 varsinaista ja yksi varajäsen. Työryhmän jäseniksi valittiin siis Kari, Sera ja 

Jenna ja varajäseneksi Ronja. 

 

17 Muut esille tulevat asiat 

3miot-myyntivuoroista oli paljon puhetta ja Sera kertoi, että hän oli neuvotellut Fokukselle 

paremmat vuorot. 



 

Kohta jätettiin auki ja palattiin kohtaan 16. 

Kohtaan palattiin kohtaan kohdan 16 jälkeen. 

 

Huhtikuussa on tulossa kahdet sitsit: mestaruussitsit sekä yhteissitsit Parkun ja mahdollisesti 

muiden ainejärjestöjen kanssa. 

Ehdotettiin, että ennen vappua järjestettäisiin sitsit Passionissa. 

SYY-Jyväskylän vappusitsit ovat 26.4. 

Maaliskuussa on tulossa eksistentiaaliahdistuskaljat Passionissa, baarikierros ja vierailu 

trampoliinipuistoon. 

YK oli vastannut beer pong -turnauskyselyyn ja sen järjestelyä jatketaan. 

Ina oli ollut sosiaalipoliittisen opiskelijajaoston kokouksessa ja yhteiskuntapolitiikan ja 

sosiaalipolitiikan opiskelijoille tarkoitettu jaosto oli saanut nimen SoPop. 

Jenna kertoi kopokuulumisia: 

- Verkko-opetustyöryhmään tarvittaisiin opiskelijajäsen. Tavoitteena on digitalisoida perusopinnot 

ja valitut aineopintokurssit. Seuraava kokous on viikolla 12. 

- Laitokselle on annettu rahoitusta profilointiin ja laitoksella on tehty työryhmä sitä varten. 

- Amanuenssien aika on kortilla tällä hetkellä, mutta toivottavasti tilanne helpottuu 

opetussuunnitelmien valmistumisen jälkeen. 

- Kurssipalautejärjestelmästä haluttaisiin palautetta ja uusia ideoita, kopoille voi laittaa ehdotuksia. 

- On ollut puhetta, että avattaisiin uudestaan adressi anonyymistä tenttimisestä. Tentit tehtäisiin siis 

opiskelijanumerolla nimen sijaan. Aiemmin adressi on saanut aiemmin liian vähän allekirjoituksia.  

- Halutaan lisätä opiskelijoiden ja henkilökunnan vuorovaikutusta. Esim. Olli-Pekka Moisio oli 

ehdottanut sieniretkelle lähtemistä  

- Kieliopinnot muuttuvat tulevaisuudessa: suoritetaan jatkossa muiden kurssien rinnalla, ei siis 

erillisiä akateemisen tason kursseja. Ajatus on vielä auki ja lisäinfoa siitä on tulossa myöhemmin. 

- Opetussuunnitelmien pitää olla valmiina 1.3. ja ne hyväksytään kuun lopussa 

tiedekuntaneuvostossa. 

- Jennalla on myös tiedossa sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan kandikurssit ja voi esitellä niitä 

pyydettäessä. 

 

18 Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin.  

 

19 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 18.38. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Lasse Heikkilä   Ronja Vauhkonen 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Hanna Muroma   Sini Viander 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 


