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Fokus Ry 

Hallituksen kokous 

Aika: 7.9.2017 klo 16.15 

Paikka: OPK 141, Opinkivi    Pöytäkirja 

 

Osallistujat: 

Hallituksen jäsenet: Kari Suomalainen, Ronja Vauhkonen, Janne Toivonen, Jere Oksanen, Antti 

Ollikainen, Hanna Muroma, Vilma Viitasaari, Sini Viander  

Toimihenkilöt: Ina Laukkanen, Sera Heikkilä, Pinja Sojakka, Ida Loponen, Nelli Hanhineva, Janina 

Ranta, Mikki Leppä 

Muut: Viivi Kaikkonen 

 

 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 16.19 

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pinja Sojakka ja Jere Oksanen. 

 

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Kohta jätettiin auki. 

Kohtaan palattiin kohdan 11 jälkeen ja edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 

 



6 Jäsenasiat 

Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Oona Pajunen, Elina Salo, Amanda Ahola, Roosa Vainikainen, Saaga 

Tikkanen, Roosa Jukola, Pinja Hokkanen, Hanna Teperi, Vilma Sinisalo, Noora Koskela, Jenna 

Paasivuori, Karoliina Lappalainen, Sanni Arjoranta, Suvi Paganus, Eveliina Vähäkoski ja Marianna 

Salmela. 

 

7 Ilmoitusasiat 

- Hanna muistutteli hakemaan YKA:n avustuksia. 

- Viivi kertoi, että SYY-Jyväskylällä on ensi viikolla kokous ja uusien ilta on 26.9. Opinkivellä. 

- YKA:n valtuustovaalit lähestyvät ja ehdokasasettelu on vielä auki. 

- Mikki muistutteli, että futispuulaaki on 2.-3.10.  

 

8 Talous 

8.1 Taloudellinen tilanne 

Janne esitteli taloudellisen tilanteen. Rahaa tulee lisää jäsenmaksuista, merkeistä ja muista 

Fokuksen tuotteista, mutta toisaalta tapahtumiin myös kuluu rahaa. Mitään yllättäviä menoja ei 

kuitenkaan ole. 

8.2 Tavarahankinnat 

Ehdotettiin, että Litti-merkkiä tilattaisiin lisää. Lisäksi YFI-risteily tulee ja sinne tarvitaan 

haalarimerkit. Sovittiin, että merkkitilausta pohditaan myöhemmin. 

Päätettiin, että hankitaan Fokukselle leima. 

8.3 Kulukorvaukset 

Kulukorvaukset myönnettiin Kari Suomalaiselle sääntömuutoksesta, uusien Squarespace-

nettisivujen maksusta ja fuksikirjeiden tulostuksesta, Sini Vianderille kokouseväistä, Elli Jutilalle 

sosiaalityön fuksien uusien illan tarjoiluista sekä Jere Oksaselle hallituspaitojen painatuksesta. 

Kohta jätettiin auki. 

Kohtaan palattiin kohdan 9 jälkeen. 

Myönnettiin vielä kulukorvaus Ina Laukkaselle lautapeli-illan tarjoiluista, Fokuksen termoksesta ja 

pääsykoekahvituksen tarjoiluista. 

 

9 Koulutuspolitiikka 

Laitoksen kopot ovat tavanneet ja keskustelleet laitoksen tämänhetkisestä tilanteesta. Huolta on 

aiheuttanut esimerkiksi vastaavuustaulukoiden myöhäinen julkaiseminen sekä jatkavien 

opiskelijoiden myöhäinen infotilaisuus. On myös ollut ongelmia saada apua 

koulutussuunnittelijoilta ja moni opiskelija tuntee, että jää yksin opinto-ongelmiensa kanssa. Kopot 

ajattelivat tehdä yhteisen kannanoton laitokselle ja ovat yhteydessä JYY:n koulutuspoliittiseen 

asiantuntijaan. 

Viime keväänä suunniteltiin kopokahveja ja nyt päätettiin, että laitoksen kopot järjestävät 

kopokahvit 3.10. fuksien luennon jälkeen Liikunnalla. Tulevaisuudessa pyritään houkuttelemaan 

koulutussuunnittelijoita myös kopokahveille, mikäli heillä on aikaa. 



10 Tapahtumat 

- Tapahtumia on ollut ja on tulossa paljon, menneet tapahtumat ovat sujuneet hyvin. 

- YFIn yhteisiä tapahtumia tulossa fuksiaiset 20.9. ja fuksisitsit 27.9. ja ne on suunniteltu 

tapahtumavastaavien kesken. Fuksiaisissa on muun muassa köydenvedon sijasta jallukaste. 

- Keskusteltiin myös tapahtumien esteettömyydestä: esimerkiksi fuksiaisissa on nyt välimatkaa 

rasteille vähemmän, jotta kaikkien on helpompi osallistua. 

- Fuksisitsit ovat Helena-salissa ja Fokukselta pitäisi saada sinne kokenut toastmaster.  

- Ollaan suunniteltu viikonlopputapahtumaa ja Pinja on ollut yhteyksissä seurantaloihin sen 

järjestämiseksi. Pari hyvää vaihtoehtoa on jo löytynyt. 

- Laavuretken ajankohdaksi on mietitty 18.9. tai 29.9. 

- Janina on keskustellut Tosineen ympäristövastaavan kanssa Tourujoen luontopuiston kävelystä 

sekä leffaillasta. 

- Keväällä puhuttiin Helsingin ekskursiosta ja sovittiin, että Vilma lähtee järjestämään sitä tälle 

syksylle. 

- Sini on miettinyt syksylle museokierrosta, sinfoniaa ja teatteria. 

- SYY-Jyväskylä ja Fokus järkkäävät yhdessä työelämätapahtuman ja ajankohdaksi on suunniteltu 

marraskuun alkua.  

- Tulossa on myös mm. sitsejä, herkkuappro ja karaokeilta.  

 

11 Tavoitteiden edistyminen 

Käytiin läpi aiemmin asetettuja tavoitteita ja miten niiden saavuttaminen on sujunut. 

Puhuttiin siitä, että fukseilla on ollut hauskaa ja nyt ruvetaan kehittämään Fokus-yhteisöä. Tulevien 

tapahtumien ja viestinnän pitää siis onnistua hyvin. Pidetään huolta myös siitä, että sosiaalityön 

fuksitkin integroidaan mukaan.  

Mietittiin, että jäseniäkin voitaisiin kutsua iltakouluun ideoimaan tapahtumia ja toimintaa. 

Yhdessä tekeminen on onnistunut hyvin. Jäseneksi liittyminen on helppoa ja uusia jäseniä hankitaan 

tapahtumissa. 

Tekemistä on vielä esimerkiksi Fokuksen omaisuuden kartoittamisessa ja koulutuspoliittisten 

asioiden tiedottamisessa. 

 

12 Fokus-visio 2018 

Kari puhui toiminnan kehittymisestä ja sen uusista haasteista sekä siitä, kuinka osa hommista 

kasaantuu paljolti tiettyjen henkilöiden harteille. Kari onkin visioinut ensi vuodelle 

tiimimuotoisempaa pohjaa: eri työalueet, kuten hallinto tai viestintä, jaettaisiin tiimeihin ja työn 

jakaminen onnistuisi tasapuolisemmin. Useampi halukas pääsisi osallistumaan ja tekemään itselle 

mielekkäitä hommia. 

Vuosikokousta varten pitää päättää hallitusroolit ja selkeästi erotella, mitkä hommat kuuluvat 

millekin tiimille. 

 

13 Muut esille tulevat asiat 

Haalareiden sovituspäiviä on tulossa ensi viikolla kolmet. Uusia sponsoreita on ollut vähän vaikea 

saada, mutta sovittiin, että yritetään vielä lisää. Haalarit kuitenkin halutaan tilata nopeasti. 



14 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 18.16. 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Kari Suomalainen   Ronja Vauhkonen 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Pinja Sojakka   Jere Oksanen 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


