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Paikka: Kulttuuriravintola Ylä-Ruth    Pöytäkirja 

 

Osallistujat: 

Hallituksen jäsenet: Vera Kauppinen (poistui kohdassa 11), Sini Viander, Kari Suomalainen, Antti 

Ollikainen, Jenna Grundström, Ronja Vauhkonen, Jere Oksanen, Hanna Muroma, Vilma Viitasaari 

Toimihenkilöt: Janina Ranta (poistui kohdassa 11), Mikki Leppä, Ida Loponen, Nelli Hanhineva, 

Sera Heikkilä, Pinja Sojakka (poistui kohdassa 12) 

Muut: Tuomas Raatikainen 

 

 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 16.20. 

 

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 jätettiin auki. 

Kohtaan palattiin kohdan 9 jälkeen ja edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 



 

6 Jäsenasiat 

Ei uusia jäseniä. 

 

7 Ilmoitusasiat 

JyväSpeksin kanssa on tehty yhteistyösopimus. 

Vera oli käynyt kampaamo Lumossa kyselemässä yhteistyön jatkamisesta ja Lumo ottaa yhteyttä 

mietittyään. Vera oli myös käynyt pizzeria Mariassa kyselemässä yhteistyösopimuksesta ja sieltä ei 

ole kuulunut mitään. 

Kirjasto menee remonttiin huhtikuun lopussa ja eTentti-tila siirtyy X-rakennukseen. 

Fokusketun nimeämiskisa on käynnissä. 

Myday-somekampanja on saatu alkuun Snapchatissa. 

 

8 Talous 

 

8.1 Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Janne esitteli taloustilanteen: taloudellisesti menee odotetusti ja rahaa on mennyt paljon 

kaikenlaisiin hankintoihin ja tapahtumiin.  

 

8.2 Tavarahankinnat 

Muistuteltiin, että roll-up pitäisi hankkia pian.  

 

8.3 Kulukorvaukset 

Hyväksyttiin kulukorvaukset Hanna Muromalle kahvista ja teestä verkko-opetuskeskusteluiltaan, 

Mikki Lepälle alkoholista liikuntatapahtumaan, Sini Vianderille viime kokouksen eväistä, Jere 

Oksaselle kettupuvusta sekä Janne Toivoselle uudesta kassalippaasta ja kahvinkeittimestä. 

 

9 Koulutuspolitiikka 

- Verkkopedagogiikan keskusteluillassa oli hyvin porukkaa henkilökuntaa myöten eri aineista. 

- Hannalla on illasta kokoelma ja hän laittaa sen muille luettavaksi. 

- Sisäilmaongelmat olivat puhuttaneet laitoskokouksessa. 

- Uudet opetussuunnitelmat hyväksytään maaliskuun lopussa tiedekuntaneuvostossa ja sen jälkeen 

pitäisi tulla enemmän infoa. 

- Kandiseminaarien järjestämisestä on myös ollut keskustelua ja sitä varten on koottu työryhmä. 

- Kari kertoi, että yliopiston johto oli vieraillut humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja 

tilaisuudessa oli esitelty tiedekunnan tavoitteita.  

- Hanna oli ollut YKP:n henkilökuntakokouksessa ja siellä oli käyty läpi OPSia. 

- Yhteiskuntapolitiikan oppiainekahvit ovat 19.4. Opinkivellä. 

- Puhetta oli myös kandipalautteen antamisen tärkeydestä: yhdestä kandipalautteesta laitos saa 700€ 

eli kannattaa antaa palautetta. 

- Kurssipalautteesta ja vastausprosentin nostamisesta ylipäätään oli pohdittu opinto- ja 

tiedevaliokunnan kokouksessa. Järjestelmään on tulossa korjauksia syksyllä.  



- Sosiaalityöllä on viikolla 14 kahvitus henkilökunnan kanssa ja siellä pääsee puhumaan uudesta 

OPSista. Vilma kertoi, että sosiaalityön opiskelijoilta oli kerätty palautetta uudesta OPSista ja 

palaute oli ollut ristiriidassa henkilökunnan mielipiteiden kanssa. 

 

10 Tapahtumat 

 

10.1 Vapun tapahtumat 

12.4. on mestaruussitsit, joissa Fokus on ensimmäistä kertaa mukana. Stimulus hoitaa järjestelyistä 

periaatteessa kaiken, koska he voittivat viime vuonna. 

Vapuksi on luvassa paljon tapahtumia: 18.4. omat sitsit Passionissa, 19.4. vappuappro, 20.4. 

vappuvilske, 24.4. ahdistuskaljat Passionissa, JyväSpeksi sekä beer pongia YK:n kanssa. 

Fokuksen vappu -tapahtuma saadaan pian Facebookiin. 

Ruthin vintti on varattu vappuaatoksi Fokukselle. 

Särkän märkä -liput on tilattu ja tulossa postissa. 

 

10.2 Muut kevään tapahtumat 

Kevään muita tapahtumia ovat 29.3. käynti trampoliinipuistossa, 30.3. haalarimerkkien ompeluilta, 

31.3. museovierailu sekä 6.4. panimovierailu Hiisiin. 

Mietittiin mahdollisesti toukokuulle seikkailupuistokäynti ja Euroviisujen katseluiltaa. 

Lisäksi tulossa on Fokus vs. Puolue -futispelejä sekä mahdollisesti laavureissu. 

Pohdittiin, että myös kesällä pitäisi järjestää Fokuksen illanviettoja. 

 

11 Syksyn suunnittelu 

Todettiin, että syksyn suunnittelu pitäisi aloittaa. Kari kertoi tässä vaiheessa kattojärjestötyöryhmän 

kuulumisista: siellä ei oltu innostuneita kattojärjestöstä mutta ehdotettiin, että yhteinen 

tapahtumasektori hoitaisi fuksitapahtumat. Asian puiminen työryhmässä on kuitenkin vielä kesken. 

Syksyllä tapahtumat brändättäisiin YFI-nimellä, esim. YFI-fuksiaiset. Mietittiin, että fuksien 

ryhmäytyminen ja yhteisöllisyys pitää olla etusijalla ensi syksynä. 

Lisäksi pohdittiin Fokuksen markkinointia syksyllä: pitää korostaa miksi Fokukseen kannattaa 

liittyä, tapahtumia, etuja sekä yhteisöä sekä kiinnittää huomiota siihen, miten Fokus näkyy 

kampuksella, sosiaalisessa mediassa jne. 

Lisäksi keskusteltiin, että tutoreilla on merkittävä rooli siinä, miten fukseja saadaan mukaan 

Fokuksen tapahtumiin. 

Lopuksi todettiin, että paljon pitää vielä keskustella Mephiston ja Puolueen kanssa. 

 

12 Muut esille tulevat asiat 

Jonkun yhteiskuntapolitiikan opiskelijan pitäisi tuurata Hannaa henkilökuntakokouksessa. 

Fokuksen nettisivuille on ongelmia ladata tiedostoja ja sitä selvitellään. 

 

13 Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 



 

14 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 17.44. 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Kari Suomalainen   Ronja Vauhkonen 

Puheenjohtaja   Sihteeri 
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Jenna Grundström   Sini Viander 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 


