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Fokus Ry 

Hallituksen kokous 

Aika: 24.4.2017 klo 16.00 

Paikka: Kokoustila Lyhty     Pöytäkirja 

 

Osallistujat: 

Hallituksen jäsenet: Ronja Vauhkonen, Hanna Muroma, Jenna Grundström, Sini Viander, Vilma 

Viitasaari, Jere Oksanen, Vera Kauppinen, Janne Toivonen, Kari Suomalainen 

Toimihenkilöt: Mikki Leppä, Janina Ranta, Ida Loponen, Ina Laukkanen, Pinja Sojakka, Sera 

Heikkilä 

Muut: Jenna Reunanen, Anni Karhu, Nelli Nora, Anniina Horto, Joonas Haggren (poistui kohdassa 

11), Tuomas Raatikainen, Viivi Kaikkonen 

 

 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 16.24. 

 

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 8.3 ollessa auki ja edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 



6 Jäsenasiat 

Ei uusia jäseniä. 

 

7 Ilmoitusasiat 

Yliopiston sivuille päivitetään 28.4. uudet opetussuunnitelmat. 

Uudet tutorit on valittu ja he ovat Sini Viander, Anniina Horto, Mikki Leppä, Anna Penttilä, Eemeli 

Mässeli, Elli Jutila, Anni Karhu ja Vilma Viitasaari. 

 

8 Talous 

 

8.1 Taloudellinen tilanne 

Janne kertoi tämänhetkisestä taloustilanteesta: kuuluu hyvää ja rahaa on.  

Tramppapuistolta ei ole vieläkään tullut laskua, joten sen perään pitäisi kysellä. 

Keskulteltiin siitä, että tapahtumien osallistujien maksuja roikkuu, joten pitäisi aina muistutella, että 

osallistuminen ja täten maksaminenkin ovat sitovia ja mihin mennessä osallistumisen voi perua.  

Vappuvilskeessä Pörssin teltta oli mennyt rikki ja sen korvaamiseen osallistutaan. Selvitetään, 

voiko JYY:n järjestövakuutusta hyödyntää tässä tilanteessa. 

8.2 Tavarahankinnat 

Roll upin hankkiminen edistyy. 

Uusien merkkien suunnittelu on käynnissä ja kun kaikki ovat valmiita niin ne tilataan. 

Päätettiin ostaa Trivial Pursuit. 

8.3 Kulukorvaukset 

Myönnettiin kulukorvaukset Jenna Grundströmille kokouseväistä, Pinja Sojakalle vappuvilskeen 

rastipassien tulostuksesta, Jenna Reunaselle toastien rekvisiitasta eläinsitseillä ja Hanna Muromalle 

oppiainekahvien tarjoiluista. 

Kohta jätettiin auki ja palattiin kohtaan 4. 

Kohtaan palattiin kohdan 9 jälkeen ja hyväksyttiin vielä Jenna Grundströmille kulukorvaus 

merkkiompeluillan ruuista. 

 

9 Koulutuspolitiikka 

- Koulutuspolitiikan saralla on tulossa uudistuksia. On keskusteltu Mephiston ja Puolueen kanssa 

siitä, kuinka tarvitaan selkeä yhteyshenkilö ainejärjestöjen ja laitoksen välille. Tämä yhteyshenkilö 

kulkee nimellä suurkopo ja pesti kestää lukuvuoden ajan. Suurkopo siis hoitaa koulutuspoliittisia 

asioita. Suurkopo valitaan kattojärjestötyöryhmässä ja sovittiin, että Jenna Grundström on Fokuksen 

ehdokas. 

- 19.4. oli yhteiskuntapolitiikan oppiainekahvit. Siellä oli kivasti osallistujia sekä käytiin läpi uusia 

opetussuunnitelmia. Lisäksi uistuteltiin siitä, että amanuenssi on kiireinen ja henkilökohtaista 

opinto-ohjausta ei välttämättä saa ihan heti. 

- Sovittiin, että ilmoitetaan laitokselle, että opinto-ohjausta pitäisi saada paremmin. Jenna kysyy 

aluksi amanuenssilta, onko tilanne vain tilapäinen. JYY:n kopon avulla saadaan myös tietoa siitä, 

mitä kannattaa tehdä.  



- Syksyllä on tulossa sen verran muutoksia, että hOPS-ohjaus siirtyisi opettajille ja näin ollen olisi 

tutoropettajia.  

- Tutorkoulutuksessa oli puhuttu, että 13.9. laitos järjestäisi inspiraatiopäivän, jossa olisi mm. 

YFIltä valmistuneiden työelämäkokemuksia ja jonkinlaista iltatapahtumaa. 

- Kopot suunnittelivat syksylle kopot kirjastolle -konseptia, eli kopot olisivat kerran kuussa 

kirjastolla ja sinne saisi tulla juttelemaan. SYY-Jyväskylän kopotkin voisivat tulla mukaan. 

 

10 Tapahtumat 

Vappulauantaille on suunnitteilla vielä puistohengailua. 

Beer pong on perjantaina ja sinne ostetaan vielä palkintoja ja ruokaa. 

Ruthin vintti saatiin varattua vapuksi ja sen tarjoiluihin panostetaan hyvin. Siellä voi viettää aikaa 

1.5. asti. 

Euroviisukatsomoa toukokuulle hoidetaan. 

 

11 Syksyn suunnittelu 

- Kari on valmistellut syksylle strategian ja sitä käytiin läpi. Se on tarkoitus jakaa myös jäsenistölle. 

- Pohdittiin Fokukseen liittymistä ja mahdollisuutta maksaa jäsenmaksu esim. kuukautta 

myöhemmin. 

- Jäsenetuja halutaan lisää syksylle. 

- Sovittiin, että tehdään hallitussähköpostit ja aletaan käyttää niitä syksyllä. 

- Sovittiin, että Sera hoitaa uusien fuksien haalaritilauksen. Tilauksia järjestetään kaksi: yksi 

syksyllä ja yksi keväällä. 

- Pohdittiin syksylle uutta tapahtumaa, jossa lähdettäisiin fuksien kanssa yön yli ryhmäytymään ja 

kertomaan hallitustoiminnasta. 

- Syksyn alussa on kahden viikon ainejärjestökaranteeni, jolloin kaikki fuksitapahtumat järjestetään 

YFI-nimen alla. 

- Sovittiin, että koulutuspolitiikasta tulee tästedes koonti kuukausitiedotteen loppuun. 

- Fogue edistyy hyvin. 

 

12 Muut esille tulevat asiat 

Keskusteltiin nettisivujen tulevaisuudesta ja selvitellään vaihtoehtoja, tehdäänkö nettisivut eri 

alustan kautta.  

SYY-Jyväskylä ry toivottaa ihmiset sitsaamaan keskiviikkona ja muistuttelee työttömyyskassaan 

liittymisestä. YKA:n valtuustovaalit ovat tulossa syksyllä. 

 

13   Seuraava kokous 

Seuraava kokous on ensi syksynä, tarkempi ajankohta päätetään myöhemmin. 

 

14   Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 18.04. 

 



 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Kari Suomalainen   Ronja Vauhkonen 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Jenna Grundström   Sini Viander 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 


