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Fokus Ry 

Hallituksen kokous 

Aika: 30.3.2016 klo 16.15 

Paikka: Lea Pulkkisen salin takkahuone, Agora                Pöytäkirja 

 

Osallistujat: 

Hallituksen jäsenet: Maria Niemelä, Enni Ailoranta, Joonas Haggren, Kari Suomalainen, Janne 

Nokkala, Tuomo Virtanen, Saija Halme, Jenna Reunanen 

Toimihenkilöt: Jenna Grundström, Tuomas Raatikainen, Jere Oksanen, Mikko Piltonen 

Muut: Tero Määttä 

 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 16.25. 

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Piltonen ja Janne Nokkala. 

 

4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esitettiin, että lisätään esityslistaan kohdaksi 5 Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen ja 

siirretään seuraavia kohtia yhdellä eteenpäin ‒ lisättiin ja siirrettiin. 

 

5 Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Edellisten kokousten pöytäkirjat hyväksyttiin. 

 

6 Jäsenasiat 

Ei uusia jäsenhakemuksia käsiteltävänä. Keskusteltiin Sonja Karppisen jäsenyyden hyväksymisestä 

ja päädyttiin, että kysytään häneltä halukkuutta liittyä Fokuksen kannattajajäseneksi, jossa ei muita 

etuja kuin haalarimerkki. 

 



7 Ilmoitusasiat 

JYY:n avustushakemukset on laitettu eteenpäin. 

Puolue on järjestämässä mielenosoitusta tiedekunnan rakenneuudistuksia vastaan. 

 

8 Talous 

Talousvastaava ei paikalla, mutta maksukortti on saapunut. 

 

9 Koulutuspolitiikka 

Seuraavassa opinto- ja tiedevaliokunnan kokouksessa keskustellaan opiskelijoiden 

mahdollisuuksista vaikuttaa ja ainejärjestöjen yhteistyöstä, ja kopot toivoivat Fokuksen terveisiä 

kokoukseen vietäväksi. 

Opiskelua koskevissa uudistuksissa vaaditaan opiskelijoiden kuulemista ja tiedottamista, joten 

YFI:n ja SYY:n kopojen ja puheenjohtajien kanssa on laadittu vetoomus tämän puolesta. Vetoomus 

toimitetaan laitoksen johtaja Mika Ojakankaalle. 

Maisteriohjelmien uudistuksesta on lähtenyt eteenpäin ehdotus, jossa muut maisteriohjelmat 

säilyisivät ominaan, mutta kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelma yhdistyisi sosiologiaan.  

 

10 Sosiaalipolitiikka 

Sopo-vastaava ei paikalla, mutta pj Jenna kertoi terveisiä: 

- Opintotukiuudistus on menossa hallituksen käsittelyyn 

- JYY ja Student Life tutkivat kiusaamista yliopistossa kyselyn avulla 

- Sisäilmainfo järjestetään 12.4. 

- JYY:n järjestämässä toimeentuloinfossa käytiin erilaisia toimeentulomahdollisuuksia kesän ajaksi, 

ja JYY:n sivuilta löytyy infovideoita 

 

11 Tapahtumat 

- Poikkitieteelliset Svennomania-sitsit torstaina 14.4. yhdessä Imagon, Emilen, Parkun ja Pörssin 

kanssa 

- Ykp juhlistaa 50 vuotista historiaansa seminaarin ja iltatilaisuuden merkeissä tiistaina 14.6., jonne 

toivotaan myös opiskelijoiden osallistumista. Keskusteltiin Fokuksen mahdollisuudesta järjestää 

oma tapahtuma tilaisuuksien oheen. 

- Keskusteltiin vierailusta Hiiden panimolle ja sovittiin, että asiaa selvitetään syksyksi. 

 

11.1 Fokuksen vappu 

Käytiin läpi vapun tapahtumia: 

- Fokuksen vappu alkaa keskiviikkona 20.4. perinteisten SYY:n sitsien merkeissä Ravintola 

Katseessa  

- Samana päivänä myös Poikkitieteellinen vappuappro yhdessä Dumpin, Linkin, Pedagon, 

Stimuluksen ja Varkaiden kanssa, jatkot Rumassa 

- 21.4. 3miot ja Vappuvilske, jossa fuksiaistyylisiä rasteja sekä säävarauksella tarjolla grilliruokaa 

- Fokuksen, Puolueen, Mephiston ja Stimuluksen yhteiset YTK-olympialaiset 22.4., jolloin luvassa 

futispelejä ja muita kilpailuja 

- Maanantaina 25.4. Fokus lähtee porukalla katsomaan Jyväspeksiä 

- Ainejärjestötila Kasviston avajaiset suunnitteilla tiistaille 26.4. 



- 27.4. Poikkitieteelliset vappusitsit, mukana menossa Fokuksen lisäksi Stimulus, Dumppi ja Parku 

- Fokuksen puistohengailu 28.4. Lounaispuistossa, jolloin vapaamuotoista pelailua ja yhdessäoloa 

nyyttärimeiningillä 

- Kysellään tapahtumatoimikunnalta, olisiko siellä ideoita ja halukkuutta järjestää tapahtumaa 

perjantaille 29.4. 

- Vappuaattona 30.4. Fokus kokoontuu yhteen kirkkopuistossa, keskusteltiin mahdollisista etkoista 

ja varjorastin järjestämisestä Amazing Race –kilpailuun 

- 1.5. JYY:n vappupiknik Harjulla 

- Tapahtumavastaavat tekevät vapun ohjelmista koonnin Facebookiin 

 

11  3miot 

- Kevään viimeiset 3miot 21.4. teemalla kesämökkeily, jonka innoittamana 3mio-vastaavat ovat 

miettineet buffetia tai grilliruuan tarjoilua Passionin edustalla 

- Mahdollinen viihdepaketin arvonta niille, jotka käyvät kuvauttamassa kaikki lukuvuoden 3miot-

merkkinsä 

- Keskusteltiin 3miot-lipunmyynnistä Vappuvilskeen yhteyteen 

- Syksyn ensimmäiset 3miot 15. tai 22. syyskuuta 

 

12 Kulttuuri 

Kulttuurivastaava ei paikalla, mutta 7.4. luvassa Jekyll & Hyde musikaali ja kulissikierros 

kaupunginteatterilla. 

 

13 Liikunta 

Liikuntavastaava ei paikalla, mutta liikuntaa mahtuu Fokuksen vappuun 22.4. YTK-olympialaisten 

merkeissä. 

 

14 Fuksiasiat 

Fuksiasioita käsitellään seuraavassa kokouksessa tarkemmin.  

Tulevan vuoden tutorit on valittu, ja hallituksen on tarkoitus ottaa heihin yhteyttä mahdollisimman 

pian. 

 

15 Tiedotus ja viestintä 

Huhtikuun kuukausitiedote tulee pian julki, mahdollisesti myös nettisivuille ja Fokuskansaan. 

Fokuskansaa pitäisi mainostaa kaikille fokuslaisille, viestiä erityisesti fuksiryhmiin. 

Tavoitteena on suunnitella, miten tulevan vuoden tutoreita ja fukseja infotaan, jotta ensi vuoden 

fuksit pysyisivät kartalla Fokuksesta ja meidän tapahtumista. 

Tiedotusvastaava on pohtinut myös, miten Facebookin vaihtariryhmää voisi aktivoida. 

 

16 Fogue 

Fogue-vastaava ei paikalla, mutta lehtijutut ovat tekeillä ja aikataulussa. Keskusteltiin lyhyesti 

lehteen tulevista mainoksista. 

 

17 Kansainvälisyys 

Kv-vastaava ei paikalla, mutta hän oli lähettänyt kokoukseen terveisiä: 



- Kv-valiokuntaan etsitään puheenjohtajaa 

- Musiikin laitoksella tehdään tutkimusta musiikista ja liikkumisesta 

- Vaihtareille voisi järjestää yhteisen illanvieton Fokuksen kanssa. Keskusteltiin, mahtuisiko 

tapahtuma vielä vappuviikolle. 

- Kv-tutorihaku on ollut käynnissä. 

 

18 Ympäristö 

Tämän vuoden ympäristöopas on tekeillä ympäristövaliokunnassa. 

Viikolla 15 aiotaan järjestää eläinoikeusdokumentti-ilta. 

 

19 Kehitysyhteistyö 

Kehy-vastaava ei paikalla.  

Tänään järjestetään Mitä?-verkoston ja kehy-valiokunnan yhteinen tapahtuma Musaa & Masalaa! 

 

20 Yritysyhteistyö 

- Kampaamo Lumon kanssa on solmittu sopimus kirjallisessa muodossa. 

- Freetimeltä on kysytty kiinnostuksesta tehdä yhteistyötä, mutta tällä hetkellä sopimus Ruman 

kanssa esteenä. Pohdittiin, että yhteistyömahdollisuus Timen kanssa kannattaa kuitenkin pitää 

avoinna, ja kysyä esimerkiksi, onnistuisiko isomman tapahtuman järjestäminen sinne. 

- Varainhankintavastaava ei paikalla, mutta kangaskassit odottavat logoa, jonka jälkeen vastaava 

voi tilata kassit. Mikko hoitaa logoasian. 

- Joonas on koonnut lauluja laulukirjaa varten, ja kasaamiseen otetaan mielellään apua. 

 

21 Muut esille tulevat asiat (META) 

Jenna Grundström ja Tero Määttä kertoivat SYY-Jyväskylän kuulumisista ja tulevista tapahtumista: 

- Tiistaina 5.4. SYY-lätyt liikunnan rakennuksen edessä 

- Huhtikuun aikana kysely SYY:n jäsenyydestä, johon liittyy myös arvonta 

- SYY:n kevätkokous 18.4. 

- SYY:n vappusitsit 20.4. 

- SYY järjestää tykkäys-kampanjan, josta lisää tietoa myöhemmin 

- 19.-21.5. SYY lähtee Tukholman risteilylle ja tarkoituksena on tavata myös muita pohjoismaisia 

kollegoita 

Keskusteltiin lisää SYY:n sitseistä, vappujuomista ja kaiverruksen teettämisestä sitsikelloon. Mikko 

lupasi kysyä, paljonko kaiverrus maksaisi. 

 

22 Seuraava kokous 

Seuraava hallituksen kokous tiistaina 19.4. klo 17.15. 

 

23 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 17.54. 

 

 

 

 



   _______________________________                            _______________________________ 

                    Jenna Reunanen        Saija Halme 

                     Puheenjohtaja           Sihteeri 

 

   _______________________________                            _______________________________ 

                      Mikko Piltonen        Janne Nokkala 

                  Pöytäkirjantarkastaja                        Pöytäkirjantarkastaja 

 


