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Fokus Ry 

Hallituksen kokous 

Aika: 21.9.2016 klo 16.15 

Paikka: Lea Pulkkisen Sali, Agora            Pöytäkirja 

 

Osallistujat:  

Hallituksen jäsenet: Kari Suomalainen, Joonas Haggren, Maria Niemelä, Tuomo Virtanen, Enni 

Ailoranta (poistui kohdassa 11.1), Reetta Kinnunen (poistui kohdassa 11.1), Jenna Reunanen, Saija 

Halme 

Toimihenkilöt: Jere Oksanen, Tuomas Raatikainen, Jenna Grundström, Saima Tossavainen (poistui 

kohdassa 24), Mikko Piltonen (saapui kohdassa 10) 

Muut: Viivi Kaikkonen (poistui kohdassa 16), Kristiina Simula, Satu Mustamäki, Mira Sivonen 

 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 16.22. 

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Enni Ailoranta ja Tuomas Raatikainen. 

 

4 Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 

Kohta jätettiin auki. 

Kohtaan palattiin kohdan 9 jälkeen ja edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esitettiin, että lisätään esityslistaan kohta 21.1 Viranhoitaminen toistaiseksi, ja lisäyksen jälkeen 

esityslista hyväksyttiin ilman muita muutoksia. 

 

6 Jäsenasiat 



Fokuksen jäseniksi hyväksyttiin 38 uutta jäsentä. Luettelo uusista jäsenistä löytyy pöytäkirjan 

liitteenä. 

 

7 Ilmoitusasiat 

Feel Vegas & Bricks on kutsunut ainejärjestöt viettämään iltaa ja tutustumaan tiloihinsa 4.10. 

Sosiaalityön illanvietto järjestetään 9.11. 

Sosiologian lyhtyilta on tiedossa marraskuun lopussa. 

Ykp:n oppiainekahvit järjestetään 11.10. sekä fukseille suunnattu Pitsaa ja viiniä –ilta 25.10. 

SYY-Jyväskylän uusien ilta on huomenna 22.9. Opinkivellä ja kokous pidetään ensi viikolla. 

Lokakuun puolivälissä järjestetään SYYspäivät. 

 

8 Talous 

Talousvastaava ei paikalla, mutta todettiin Fokuksen kassavarannon olevan hyvällä mallilla. 

Hyväksyttiin kulukorvauksien maksaminen Jenna Grundströmille fuksiaisten vissyistä ja saunaillan 

alkoholeista, Maria Niemelälle kokouseväistä ja Jenna Reunaselle saunaillan muista tarjoiluista. 

 

9 Koulutuspolitiikka 

Opintosuunnitelman muutokset ja tiedekuntien yhdistyminen: 

- Perusopinnot uusitaan, mikä saattaa vaikuttaa myös aineopintoihin 

- Luentotentit aiotaan poistaa, ja kurssien kirjallisuuden ja luentojen suorittamisesta halutaan 

osallistavia, mutta toteutus vielä epävarmaa 

- Keskustelussa on ollut sivuaineoikeuksien vapauttaminen 

- Kandivaiheessa pääaineet poistuvat, minkä seurauksena 1. vuonna käydään yhteisiä opintoja, 

jonka jälkeen haetaan eri oppiaineiden painotuksiin. Maisterivaiheessa painotuksiin olisi tarkoitus 

hakea uudelleen. 

 

Palattiin kohtaan 4. 

 

10 Sosiaalipolitiikka 

Eilen järjestetyssä lautapeli-illassa pelailtiin hyvässä hengessä ja osallistujia oli tosi paljon. 

Edellisessä sopo-valiokunnan kokouksessa esillä olleita aiheita, joista tarkempaa infoa on tulossa 

Fokuksen sähköpostilistalle: 

- Yksinäisyystutkimus 

- Ensi vuoden alussa starttaava kiusaamisen ehkäisemishanke antaa ohjeita ainejärjestöille 

- Opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin, ja asiaan liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä 

JYY:n sopoasiantuntijaan tai Kelaan 

- JYY:n uusi sopoasiantuntija on Jonna Varsa 

- Perustulokokeilu ei koske Jyväskylässä asuvia opiskelijoita 

 

11 Tapahtumat 

-Ensi viikon keskiviikkona 28.9. järjestetään fuksisitsit 

- Fuksiaiset ja muut syksyn alun tapahtumat ovat menneet hyvin. Myös kokouksessa oli muutama 

fuksi paikalla, jotka antoivat positiivista palautetta tapahtumista ja tiedonkulusta, mutta 



toivomuksena oli myös tapahtumista yms. tiedottaminen sähköpostilistan kautta. Keskusteltiin 

fukseille suunnatuista tapahtumista. 

- Fukseilta oli tullut idea Fokuksen omasta baarikierroksesta, jonka alustavaksi ajankohdaksi 

sovittiin 19.10. Tapahtuma on tarkoitus järjestää hallituksen vetämänä ja jatkopaikkana toimii 

Ruma. 

- Kokouksessa pohdittiin hallituksen ja fuksien välistä iltamaa/viikonloppua, jonka tarkoituksena 

olisi infota fukseja hallituspesteistä. Päätettiin selvittää fuksien kiinnostusta tutustumisiltamaa 

kohtaan tutoreiden kautta. 

- Itsenäisen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan häviämisen kunniaksi järjestetään sitsimuotoiset 

YTK-hautajaiset 24.11. 

- Leffailtaa on toivottu, joka voitaisiin järjestää Ilokiven Kampus Kinon tiloissa 

- YFI-risteilyä kaavaillaan joulukuun alkupuolelle 

- Fokuksen pikkujoulujen alustavaksi päivämääräksi sovittiin 30.11. 

- Keskusteltiin kadettiopiskelijoiden ehdotuksesta järjestää yhteissitsit ensi keväänä 

 

11.1 Vuosijuhlat 

Pohdittiin vuosijuhlien järjestämistä, ja päätettiin alustavasti selvittää, olisiko Ilokivi käytettävissä 

5.11. Jos vuosijuhlia lähdetään järjestämään, niin sitä varten kootaan oma työryhmä. 

 

12  3miot 

Lokakuun bileiden teemaksi on mietitty ghettoa ja marraskuun teemaksi erotiikkaa. 

Tapahtumatoimikuntalaisia halutaan aktivoida myymään 3miot –lippuja yhdessä hallituslaisten 

kanssa.  

3miot –sopimus uusitaan tänä vuonna kirjallisesti. 

Väliaikaisena paikkana toimivasta Londonista siirtyminen toiseen baariin selviää mahdollisesti ensi 

3mioiden jälkeen. 

 

13 Kulttuuri 

Kulttuurivastaava ei paikalla, mutta suunnitteilla on vierailu Lumiukko –sinfoniaan 7.12. 

 

14 Liikunta 

Liikuntavastaava ei paikalla, mutta liikuntavuorot ovat pyörähtäneet käyntiin viime viikolla ja 

jatkuvat kerran viikossa. 

Syksylle on myös suunnitteilla yhteisiä tapahtumia Puolueen kanssa ja liikuntaexcursioita pyritään 

järjestämään kerran kuussa. 

Keskusteltiin Fokuksen mahdollisuudesta hankkia omat tai samassa ainejärjestötilassa olevien 

kanssa yhteiset kyykkävälineet sekä kyykkäillan järjestämisestä, jossa pääsisi kokeilemaan lajia.  

JYY cooper järjestetään 5.10. ja liikunta-appro 6.10. 

Saija Halme lahjoitti Fokukselle mölkky ja petanki –pelit. 

 

15 Fuksiasiat 

Tänä vuonna haalarit hankitaan yhdessä fukseista kootun ryhmän kanssa. 

 

16 Tiedotus ja viestintä 



Kari laittaa hallitusryhmään kuukausitiedotteen pohjan, johon kerätään tulevat tapahtumat 

varsinaista tiedotteen julkaisua varten. 

Fuksit eivät ole aktivoituneet liittymään Fokuksen sähköpostilistalle. 

 

17 Fogue 

Pohdittiin, että uutta päätoimittajaa voisi alkaa etsiä hyvissä ajoin, jotta tehtävään löytyisi 

motivoitunut ja mahdollisesti aiempaa kokemusta omaava henkilö. 

 

18 Kansainvälisyys 

Kv-vastaava ei paikalla. 

Kari on keskustellut vaihtarin kanssa, joka haluaisi ostaa haalarit. Sovittiin, että ylimääräiset 

haalarit voidaan myydä 10 euron hintaan ja, että kysytään, hoitaisiko kv-vastaava Maria asian. 

 

19 Ympäristö 

JYY järjestää Eettinen lokakuu –kampanjan, jossa on 4 erilaista teemaviikkoa tapahtumineen. Lisää 

tietoa löytyy tapahtuman fb-sivuilta. 

Ympäristövaliokunnan järjestämä kirpputori on mahdollisesti tulossa lähiaikoina. 

 

20 Kehitysyhteistyö 

Milja kehy-valiokunnan kokouksessa. 

 

21 Yritysyhteistyö 

Janne Lahtisella on kehitteillä projekti Fokuksen kassan kartuttamiseksi. 

Helmi –baarin kanssa on ollut sopimus, ja baarilla olisi kiinnostusta uusia sopimus. Uusi sopimus 

voitaisiin luonnostella valmiiksi seuraavalle hallitukselle. 

Keskusteltiin yhteistyöstä Ruman kanssa. 

 

21.1 Viranhoitaminen toistaiseksi 

Sovittiin, että hoidetaan vastuualuetta toistaiseksi hallituksen jäsenten kesken. Kysytään Janne 

Lahtisen halukkuutta alkaa hoitaa tehtävää. 

 

22 Tavarahankinnat 

Kokouksessa oli nähtävillä kangaskassien logoluonnokset, joista yksi valittiin kasseihin 

painatettavaksi. 

Laulukirja lähes valmiina, vain muutama oma laulu puuttuu. Hallituksen jäseniä kannustetaan 

omien laulujen sanoittamiseen ja tarkistamaan, puuttuuko laulukirjasta jotain tärkeää ennen painoon 

menoa. 

Keskusteltiin uusien ja vanhojen haalarimerkkien tilaamisesta. Esille nousi idea Fokuksen 

kirjaimista koostuvasta merkistä. 

 

23 Muut esille tulevat asiat (META) 

Fokus osallistuu ensi viikon tiistaina 27.9. järjestettäville merkkimarkkinoille. 

 

24 Seuraava kokous 



Seuraava hallituksen kokous maanantaina 17.10. klo 16.15. 

 

25 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 18.17. 

 

 

 

   _______________________________                            _______________________________ 

                    Jenna Reunanen        Saija Halme 

                     Puheenjohtaja           Sihteeri 

 

   _______________________________                            _______________________________ 

  Enni Ailoranta   Tuomas Raatikainen 

                  Pöytäkirjantarkastaja                        Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


