
Fokus ry kokous 5/2018  

Hallituksen kokous 

Aika: Torstai 12.4.2018 klo 16.15 

Paikka: Lyhty 

Osallistujat: 

Hallituksen jäsenet: Vilma Viitasaari, Antti Ollikainen, Nelli Nora (poistui kohdassa 18), Elli Jutila 
(poistui kohdassa 14), Venla Isomäki, Kaarina Korpisaari, Anniina Horto (poistui kohdassa 14), Sera 
Heikkilä (poistui kohdassa 11), Roosa Jukola (poistui kohdassa 20), Oona Tenkanen 

Toimihenkilöt: Ida Loponen, Roope Nieminen, Oona Pajunen (poistui kohdassa 20), Konsta Nori, 
Veera Rahikainen, Christian Kiviranta 

Muut: Emilia Finnberg 

 

1. Kokouksen avaus 

• Avattiin kokous ajassa 16.20. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

• Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anniina Horto ja Sera Heikkilä. 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 

• Jätettiin kohta auki. 

• Palattiin kohtaan kokoustauon jälkeen klo 16.51 ja hyväksyttiin kokousten 1, 2, 3 ja 4 

pöytäkirjat. 

5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

• Siirrettiin viestintä kohdaksi 8 ja hyväksyttiin esityslista muutoksineen. 

• Palattiin kohtaan kohdan 4 jälkeen ja siirrettiin tapahtumat kohdaksi 11. Jatketaan kohtaan 

8. 

6. Jäsenasiat  

• Ei uusia jäseniä.  

• Muutetaan toimintatapoja GDPR:n mukaisiksi: Ikuisuusjäsenyys on laiton, koska ei voida 

seurata jäsenten poistamista rekisteristä menehtyessä. Ehdotettiin sääntömuutosta 

jäsenyyteen jonkin muun sääntömuutoksen yhteydessä, alustavasti poistetaan tieto 

ikuisuusjäsenyydestä nettisivuilta. Keskusteltiin myös, korjataanko sääntöihin yhdistyksen 

nimi yhteiskuntatieteiden ainejärjestöksi. Siirretään päätökset syyskokoukseen.  



7. Ilmoitusasiat 

• Toivottiin, että ilmoitetaan etukäteen, jos ei pääse kokoukseen tai tulee myöhässä.   

• Haalarimerkki-inventaario tehty. Tehdään Fokuksen drive-kansioon taulukko. Jatketaan 

haalarimerkkimyyntilappujen käyttöä, mutta lisätään jatkossa tiedot myynnissä myös 

haalarimerkkitaulukkoon. 

• Tilapalvelut: 1.5. eteenpäin on ainejärjestöillä mahdollisuus varata Boombox ja Tilia 

tiistaista torstaihin klo 17-22 ilmaiseksi käyttöönsä. 

 

Kokoustauko klo 16.43-16.51 

8. Viestintä 

• Hyvinvointisivut päivitetty, mutta ei vielä julkaistu.  

• Fokus-videota kuvattu.  

• Hinnastot laminoitu.  

• Päätettiin ottaa sähköpostit Domainmaailmalta ja sovittiin kuudesta osoitteesta. 

9. Syksyn suunnittelu 

• YFI:n yhteinen syksyn suunnittelu tulossa 16.4. Tulevien tapahtumien rahoitus tasan 

kolmen ainejärjestön kesken.  

• Esitellään syksyn tutorit nettisivuilla, jos muille ainejärjestöille ja tutoreille sopii. 

10. Kesän suunnittelu 

• Toivottiin matalan kynnyksen kesätapahtumia. Järjestetään kesänsuunnittelutapahtuma 

myöhemmin. 

11. Tapahtumat 

- 16.4. Fokuksen vappustartti 

- 23.4. Fokuksen avaruussitsit 

- 24.4. Beerpong Dumpin kanssa 

- 28.4. Fokuksen ja Puolueen vappupläjäys 

- 30.4.-1.5. Fokuksen vappu Ruthin vintillä ja Harjulla 

• Bailataan.fi-tapaaminen ollut yrityksen edustajan sekä Antin ja Kaarinan kesken. 

Rekisteröityminen palveluun on helppoa, mutta Fokukselle on luvattu myös tukea. 

Fokukselle hyödyllinen tarjous: Rekisteröityminen on ilmaista ja bailataan.fi saa 

lipputuloista 3% ja 20snt/lippu. Päätettiin ottaa käyttöön. 

• 22.5. ja 24.5. pääsykoekahvit ja -kaljat hakijoille. Palataan käytännönjärjestelyihin 

toukokuussa. 

 

 

 



12. Talous 

         12.1. Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

• Taloudellinen tilanne on ihan hyvä.  

• Mobilepay ollut käytössä tasan 2 kuukautta, tiliä tehty yli 700e ja tapahtumia ollut 61kpl.  

• Saatavia vielä yli 1000e, bailataan.fistä jatkossa apu tapahtumien maksamiseen ajoissa.  

• SYY:ltä saatu haettu tuhannen euron toiminta-avustus.  

         12.2. Tavarahankinnat 

• Laminointikone hankittu. Uusi kassa hankinnassa ja logotarroja tulossa isoja ja pieniä 

värillisinä. 

• Päätettiin ostaa kehys haalarimerkeille merkkimarkkinoita ym. varten ja teetermos.  

        12.3. Kulukorvaukset 

• Myönnetään seuraavat kulukorvaukset: 

- Työväensitsien tarvikkeita Mikko Piltoselle 13,64e 

- Fokuksen laminointikone Nelli Noralle 25,40e 

- Keksit Fokuksen kahvitusvuorolle 6,05e 

- Kopokahvien kahvit Anniina Hortolle 2,99e 

- Matkakulukorvaukset Vera Rahikaiselle 25e 

- Postimerkkikulut haalarimerkkien postitukseen Vilma Viitasaarelle 14e 

• Kilometrikorvaukset täytyisi ilmoittaa verottajalle. Selvitetään, miten toimitaan jatkossa. 

13. Koulutuspolitiikka 

• Sosiologian kopo ei paikalla.  

• Sosiaalityön kopolla ei ilmoitettavaa.  

• Yhteiskuntapolitiikan kopo: maisterivaiheen opiskelijoilla kurssipoissaolojen takia ongelmia 

ja viivästymistä valmistumisen kanssa, tilannetta selvitetään professoreiden kanssa. 

• Palkitaan suurkopo vintillä Canthin lakituksen jälkeen.  

• Uuden suurkopon valinta lukuvuodelle 2018-2019: Fokus esittää äänestämistä, 

voimasuhtein 3-2-1 kopojen määrän mukaan tai 2-1-1 jäsenistön koon mukaan. 

14. Sosiaalipolitiikka 

• Sosiaalityön työelämäilta tulossa.  

• 18.4. opiskelijoiden mielenterveyspäivä, jonka teemana on myötätunto. Järjestetään 

kahvitus.  

• Venla lupasi olla järjestämässä häirintäahdistuskaljoja jonkinnäköisellä alustuksella 

aiheesta. Ahdistuskaljat alustavasti 7.5. 

15. 3miot 

• 19.4. kevään viimeiset 3miot. Lipunmyyntivuorot laitettu Facebookiin. Vilma 

allekirjoittanut 3mio-sopimuksen. 

 



16. Kulttuuri 

• Fokus osallistuu JyväSpeksiin 27.4., ilmoittautuneita 49 

• Jyväskylän taidemuseoon tullut uusi näyttely, museovierailu mahdollisesti toukokuun 

ensimmäisellä viikolla. 

• JAMK:illa tulossa muusikoiden tapahtumia, joihin vapaa pääsy → voitaisiin osallistua 

yhdessä 

17. Liikunta 

• YFI:n olympialaiset 22.4. klo 17 eteenpäin. Tapahtuma tulossa Facebookiin.  

• Tulevaisuudessa liikuntatapahtumat voisivat olla YFI:n yhteisiä. 

• Palloiluvuorojen lajimäärää haluttaisiin vähentää, koska osallistujia on lähinnä salibandyn ja 

futsalin vuoroilla.  

18. Fogue 

• Foguessa kaikki valmiina ja budjettia vielä 100e jäljellä. 

19. Kansainvälisyys 

• Kansainvälisyysvastaava ei ollut paikalla. 

20. Ympäristö ja kehitysyhteistyö 

• Paitalomake Fokuksen Facebook-sivuilla. 

• Hallituspaidat painatusfirmalla. Saapuvat mahdollisesti ensi viikolla. 

• Selvitetään osallistumista JYY:n vappupullotempaukseen. 

• Ehdotettiin kuukausittaista hyväntekeväisyyslahjoitusta.  

• Päätettiin lähteä Unicefin Jano-keräykseen mukaan. Keräys järjestetään 28.4.-30.4. Palokan 

Prismalla, Seppälän Prismalla, Keljon Citymarketilla ja kävelykadulla. Tarjotaan jäsenistölle 

mahdollisuutta osallistua keräykseen 30.4. klo 11-14 kävelykadulla ja hallituksen jäsenille 

tarjotaan myös muita keräysvuoroja. Keräysvuorolla saa käyttää haalareita. 

21. Yritysyhteistyö 

• Diiple ei lähde sponsoroimaan haalareita, mutta on muuten halukas yhteistyöhön. Jäsenille 

-40% alennusta tuotteista ja tuotteita jakoon tapahtumiin. Päätettiin sopia yhteistyöstä.  

22. META 

• Maisteritoritapahtuma suunnitteilla.  

• Syy-kuulumiset: vappusitsit tulossa.  

23. Seuraava kokous 

• Keväällä ei enää kokousta, järjestetään iltakoulu ja muuta suunnittelua. 

24. Kokouksen päättäminen 

• Päätettiin kokous ajassa 18.14. 



___________________________  

Vilma Viitasaari 

puheenjohtaja 

 

 

___________________________ 

Anniina Horto 

pöytäkirjantarkastaja  

___________________________ 

Oona Tenkanen 

sihteeri 

 

 

___________________________ 

Sera Heikkilä 

pöytäkirjantarkastaja 

 


