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1. Kokouksen avaus 

• Avattiin kokous kello 16.21. 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

• Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Nelli Nora ja Kaarina Korpisaari. 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 

• Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja kohdan 19 jälkeen. 
5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

• Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi sellaisenaan. 
6. Jäsenasiat    

• Hyväksyttiin 65 uutta jäsentä. 

• Fokus-merkkejä jaettu 44. 
7. Ilmoitusasiat 

• SYY:n ja Puolueen ekskursion päivämäärä siirtynyt. 

• SYYspäivät Turussa 19.10.-21.10. 

• Laitoksen tutkimustori 11.10. Otetaan mukaan roll up, kettu ja haalarimerkkejä Fokuksen 
ständille. 

8. Fokuksen brändi ja logo 

• Haalareihin tulevaan logoon vaihdettu yhteiskuntatieteet pääaineiden (sosiologia, 
yhteiskuntapolitiikka, sosiaalityö) sijaan. Seuraava college-tilaus tehdään vielä vanhalla logolla, 
sen jälkeen yhteiskuntatieteet-logolla. Keskusteltiin myös yleisesti painopisteen siirtämisestä 
Fokuksen brändissä pääaineista yhteiskuntatieteisiin. Ei kuitenkaan vaihdeta yhdistyksen 
virallista nimeä, jossa pääaineet mainitaan. 

9. Talous 

• Taloudenhoitaja ei paikalla.  
9.1. Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

• Taloudellinen tilanne on hyvä. 
9.2. Tavarahankinnat 

• Hyväntekeväisyysmerkki: Nelli ollut yhteydessä Luonnonsuojeluliittoon. Lahjotuksen 
yksityiskohdista ei ole vielä sovittu. Päätettiin tilata 100 merkkiä. Jatketaan keskustelua merkin 
hinnoittelusta seuraavassa hallituksen iltakoulussa taloudenhoitajan ollessa paikalla. Kirjaillaan 
merkkiin slogan ”kettu on norpan kaveri” ja Fokus ry. 

• Päätettiin tilata lisää nykyisiä haalarimerkkejä, kun saadaan selvitettyä tämänhetkinen 
merkkitilanne. Samassa tilauksessa hankitaan hyväntekeväisyysmerkki ja tapahtumamerkit 
pikkujouluihin, halloween-sitseille ja Fokuksen syntymäpäiväjuhlille. 
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9.3. Kulukorvaukset 

• 33,38e fuksiaisten Jaloviinasta 

• 50,82e haalarimerkkien postituskuluista 

• 26,16e iltakoulun eväistä 

• 10,05e uusien illan leivontatarvikkeista 

• 23,14e fuksiaisrastin rekvisiitasta 

• 21,98e sosiaalityön opiskelijoiden tutustumisillan eväistä 
10. Yritysyhteistyö 

• Sopimus Helmen kanssa allekirjoitettu. Taikurin sopimus allekirjoitettu Fokuksen puolelta.  

• Pasargadin sopimusta ei ole vielä uusittu. Pasargad ei ole vieläkään maksanut sponsorointia ja 
sopimuksen eduista on ollut epäselvyyttä. Tarvittaessa keskustellaan siitä, kannattaako 
yhteistyötä jatkaa lainkaan. 

• Antti laittaa haalaritilauksen 10.10. eteenpäin. 
11. Tiedotus ja viestintä 

• Fokus-video julkaistu, tavoitti yli 3000 ihmistä.  

• Nettisivuille on tehty haalarimerkkimyyntisivu ja hyvinvointisivu on päivitetty.  

• Fuksit eivät käytä aktiivisesti Facebookia, joten Nelli on tiedottanut fukseille tiedotuskanavista: 
sähköpostilistalle uusia liittymisiä ja Facebookiin tullut uusia tykkäyksiä. 

• Jatketaan Fokus-videon esittelyä eri tilaisuuksissa. 
12. Kansainvälisyys 

• Kansainvälisyysvastaava ei paikalla.  

• Kevään kv-tutoreiden haku on alkanut. 

• Kettuketör-tapahtuma Helmessä tavoitti muutamia vaihto-opiskelijoita. 
13. Ympäristö ja kehitysyhteistyö 

• Ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava ei paikalla. 

• Ympäristöviikko käynnissä: keskiviikkona 10.10. kirpputorikierros ja somepäivä. 
14. Sosiaalipolitiikka 

• Hyvinvointiviikko käynnissä: mielen kulttuuri -seminaari torstaina 11.10. 

• Fokuksen ja Puolueen verenluovutuksessa ollut paikalla vain Fokuksen ja Puolueen 
sosiaalipoliittiset vastaavat. Todettiin tapahtumakonsepti toimimattomaksi, mutta Venla 
kehitteli ideaa esimerkiksi Facebook-ryhmästä, jossa voisi organisoida pienen porukan 
verenluovutusta.  

• Torstaina 10.10. klo 16.15 sopovaliokunnan kokous. 
15. Kulttuuri 

• Kulttuurivastaava ei paikalla 

• Kaupungintalovierailu tulossa 19.10. 
16. Liikunta 

• Liikuntavastaava ei paikalla 

• Tulossa YFI:n pesisturnaus (Facebook-tapahtuma julkaistu) ja futispuulaaki. 

• Jatkettiin keskustelua, markkinoidaanko tapahtumia ainejärjestöjen nimien vai YFI-lyhenteen 
alla. Puolue ja Mephisto eivät nähneet YFI-nimen käytössä haittaa, mutta Fokuksen 
hallituksessa halutaan edelleen painottaa mieluummin ainejärjestöjen nimiä. Puolueen ja 
Mephiston puheenjohtajat ilmaisseet samassa keskustelussa kiinnostuksen kattojärjestöön siitä 
huolimatta, että 2017 kattojärjestöstä ei päästy sopuun, jonka jälkeen Fokus on alkanut 
kehittää omaa brändiään yhä isommin.  

 

 



17. Tapahtumat 

• Tapahtumavastaavat ehdottivat tiimin kokoamista pikkujoulujen järjestämistä varten. 

• Fokuksen syntymäpäiväjuhlille toivottiin ideoita. Keskustellaan tapahtumasta paremmalla ajalla 
iltakoulussa. 

• Hallintotiimi järjestää hallitustoiminnan esittelyilta marraskuun puolivälissä. Ennen sitä 
pidetään hallituksen my day -päivät sosiaalisessa mediassa. 

• Syyskokous järjestetään marraskuun lopulla.  

• 8.-9.11. järjestettävän työelämäekskursion vierailukohteet ovat lähes kaikki varmistettu, 
hotellin vahvistusta odotetaan vielä.  

18. 3miot 

• 25.10. seuraavat 3miot 

• KASitsit 10.10. 

• 3miot vaihtuivat Londonista Club Escapeen, joten Fokukselle tulossa uusi yhteistyösopimus 
allekirjoitettavaksi.  

19. Koulutuspolitiikka 

• Laitoksen koulutuspoliittiset vastaavat ovat tavanneet keskenään. Keskustelivat niin fuksien 
kuin vanhojen opiskelijoiden opinto-ohjauksesta. Mahdollisuutta opinto-ohjaukseen pitäisi 
markkinoida enemmän.  

• Sosiologian lyhtyilta 10.10.  

• Tietosuojakäytännöistä tutkimuksessa keskusteltu laitoksella ja tekevät ohjeistusta aineistojen 
keräämisestä ja säilyttämisestä. 

• Tutkimustori 11.10. 

• Laitos tekee opiskelijan eettiset ohjeet eli ohjeistuksen yliopistoyhteisössä opiskelusta. Projekti 
vielä hyvin alkuvaiheessa, Viivi tiedottaa jatkosta lisää esimerkiksi iltakoulussa.  

• JYY päivittää opiskelijan oikeuksia, joihin lisätään myös opiskelijan vastuu. 

• Seuraava kopovaliokunnan kokous 31.10. 

• Kopokaljat järjestetään vielä kerran tämän vuoden puolella. 

• Laitoksen koulutussuunnittelija välittää yfigraduates-sähköpostilistalle ohjeen ainejäjestöjen ja 
SYY:n sähköpostilistoille liittymisestä. 

20. META 

• Keskusteltiin panostuksesta oppiaineiden lyhtyiltaan. Vuoden 2018 talousarviossa on 
huomioitu oppiaineet 70 euron budjetilla, joka voidaan käyttää esimerkiksi lyhtyillan 
tarjoiluihin. Kopot varmistavat, ovatko Puolue ja Mephisto halukkaita panostamaan 
oppiaineidensa lyhtyiltoihin samalla tavalla ja Viivi varmistaa laitoksen kannan ainejärjestön 
panostukseen, sillä laitos on toivonut lyhtyiltojen yhtenäisyyttä. 

• Hallituskausi on päättymässä pian: tehdään kysely hallituspesteistä kiinnostuneista 
marraskuussa. Hallituksen ja tiimien rakenteeseen on mahdollista tehdä muutoksia, linjataan 
lopullinen rakenne iltakoulussa.  

• Kannustetaan hallitusta jäämään siivoamaan tapahtumien jälkeen, ettei se jää vain tapahtuman 
järjestäjien vastuulle. 

• Vuosijuhlaedustus: tehdään kaikille hallituksen jäsenille Fokus-kunniamerkki, jollaisia tehtiin 43. 
vuosijuhlille viime vuonna.  

21. Seuraava kokous 

• Seuraava kokous on yhdistyksen syyskokous marraskuussa, päätetään ajankohta myöhemmin. 
Järjestetään hallituksen iltakoulu lokakuun lopussa.  

22. Kokouksen päättäminen 

• Päätettiin kokous ajassa 18.07. 
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