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Fokus ry

Yhdistyskokous 12.2.2014                                                                                   Pöytäkirja

Aika: 12.2.2014 klo 16:15

Paikka: Lea Pulkkisen sali, Agora

Osallistujat:
Hallituksen jäsenet: Lasse Heikkilä, Tinja Nieminen, Vanessa Koskipalo, Veli-Matti Heiska, Mikko 
Kasanen, Annu Komulainen, Kristiina Simula, Juho Toivanen, Outi Pasanen, Petra Kuisma, Lotta 
Tiihonen, Elina Lahtiola (poistui klo 17.34), Rosa Heikkinen (poistui klo 18.02)

Toimihenkilöt: Aleksi Suuronen, Atte Kiuru, Miika Lähdeniemi, Fanni Moilanen (poistui klo 16.50)

Muut: Jani Kykkänen (saapui klo 16.45)

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.28.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Miika Lähdeniemi ja Atte Kiuru.

4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Kohta 10 ”Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014” siirrettiin kohdaksi 
9 ja kohta 9 ”Toimihenkilövalinnat vuodelle 2014” puolestaan kohdaksi 10.

5 Ilmoitusasiat

Jyväskylä Entrepreneurship Society järjestää aine- ja koulutusalajärjestöjen hallituksille iltaman 
keskiviikkona 19.2. Illan tarkoituksena on tutustua ja keskustella mahdollisista yhteistyökuvioista, 
kehitysideoista ja toiveista JESin suhteen. 

Eri ainejärjestöjen hallituslaisille järjestetään myös verkostoitumisilta keskiviikkona 12.3.

Yleisavustuksia on mahdollista hakea aikavälillä 24.2.-24.3. ja sitä varten hallituksen kesken 
tehdään hakemus. Myös mahdollisuudesta hakea projekti- tai liikunta-avustusta tapahtumien 
järjestämiseen muistuteltiin.

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelman ainejärjestö Guberna on ilmaissut kiinnostuksensa 
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yhteistyöhön Fokuksen kanssa ja myös liitosmahdollisuudesta keskustellaan.

Siirryttiin kohtaan 6.

Seuraavat asiat käsiteltiin kohdan 6 jälkeen.

JYY
Fokuksen ainejärjestökummi Jani Kykkänen JYY:n hallituksesta kävi tuomassa kutsun JYY:n 80-
vuotis vuosijuhlaan, joka järjestetään 29.3.2014.

SYY-Jyväskylä
YKA:lle (Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry) on lähetetty hakemus molemminpuolisen 
yhteistyön lisäämiseksi. Tavoitteena olisi, että Fokus ottaisi toiminnassaan SYY:n entistä 
näkyvämmin huomioon ja saisi vastineeksi aiempaa enemmän tukea.

Akava -sauna järjestetään 18.2. 

SYY:n vappusitsit järjestetään 23.4 Ilokiven alakerrassa.

6 Talous

Esiteltiin tilin tilanne.

Palattiin kohtaan 5.

7 Koulutuspolitiikka

Opetuksen kehittämisryhmässä käydyn keskustelun mukaan YFI-laitoksen maisterivaiheen kolmen 
kuukauden käytännönharjoittelun opintopistemäärä pysyisi kymmenessä pisteessä. Rehtori on 
kuitenkin esittänyt minimiksi viittä opintopistettä kuukautta kohden, joten JYY valittanee tästä 
YFI:lle.

Kieliopintojen parempaa integrointia pääaineopintoihin suunnitellaan.

Uusi Työ ja työelämä -sivuainekokonaisuus on tulossa syksyllä 2014. Se sisältää useamman 
pääaineen kursseja ja tavoitteena on myös yhteistyö kauppakorkeakoulun kanssa. Kurssi järjestetään 
osin suomeksi ja osin englanniksi ja sitä koordinoi Nathan Lillie.

Perusopintouudistuksen luonnostelma on tullut julkiseksi ja se lyötäneen lukkoon lähiaikoina.

8 Muiden vastuualueiden ajankohtaiset kuulumiset

Kulttuuri
Museovierailu Jyväskylän taidemuseoon yhdessä Puolueen ja Mephiston kanssa järjestetään 7.3. 
Yhteistyötä ainejärjestöjen kesken kulttuurin saralle kaavaillaan myös jatkossa. Fokus on tänäkin 
vuonna mukana vappuna järjestettävän Amazing Race -tapahtuman rastinvetäjänä.

Sopo
Suomen Punaisen Ristin veripalvelu on luovuttanut Fokukselle kunniakirjan säännöllisestä 
auttamisesta verenluovuttajana vuonna 2013. Kunniakirja on nähtävillä ainejärjestötilassa 
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Ylistönmäen Y33:ssa. Lautapeli-ilta järjestettiin Vakiopaineessa 11.2. Tapahtuma oli onnistunut ja 
väkeä oli paikalla runsain määrin.

Tapahtumat
Ystävänpäiväsitsit järjestetään 13.2 ja ensimmäiset Kolmiobileet 20.2.

Ympäristö
Ympäristövaliokunnan suosituksen tavoin myös Fokus haluaa muistuttaa Liikunnan saunatiloja 
käyttäviä jäseniään omien laudeliinojen käytöstä jätteen määrän pienentämiseksi.

Yritys- ja ulkosuhteet
Sopimus Seisomapaikkaklubin kanssa on uusittu ja fokustarralla saa jälleen kahden euron 
alennuksen opiskelijahintaisesta lipusta. Kampaamo Lumon kanssa yhteistyötä kehitetään. Myös 
muita yritysyhteistyö- ja sopimuskuvioita ollaan kehittämässä ja erinäisiä ideariihiä niitä koskien on 
tulossa. Kolmiolippujen myynti on sujunut hyvin.

Web-vastaava
Hallituslaisten esittelyt ovat pian tulossa nettisivuille. Sivut pyritään myös siirtämään uudelle 
palvelimelle lähiviikkoina ja uudet sivut ovat suunnitteilla. Nettisivuille esitettiin jatkossa 
lisättäväksi tietoja hallituslaisten lisäksi myös muista fokuslaisista järjestöaktiiveista.

KV
Kansainvälisyysvastaava Aleksi kertoi olleensa yhteydessä JYY:n kv-sihteeriin Sanna Patjaan 
koskien yhteistyötä kv-tutoreiden kanssa. Fokus tulee saamaan osoituksen kv-työstään! JYY:n kv-
valiokunta järjestää tänä vuonna ainejärjestöille myös kansainvälisyyskilpailun, josta voittajalle on 
luvassa rahallinen palkinto. YFI-laitoksen kv-toimijoiden kesken on tarkoitus järjestää kokous ja 
toimintaa ja yhteistyötä pyritään kehittämään yleisemminkin. Myös Fokuksen jäsenistöä pyritään 
kansainvälistämään aiempaa enemmän. Kv-tutoroinnista on tarkoitus järjestää infotilaisuus ja 
kesälle on suunnitteilla englanninkieliset sitsit.

Liikunta
Lumirieha Puolueen kanssa järjestetään 11.3. Maaliskuulle on suunnitteilla myös liikuntaekskursio 
seinäkiipeilemään.

Fogue
Fokus-historiikki on tekeillä ja tekoa koordinoi Fogue-vastaava Miika Lähdeniemi. Arkistoja on 
ehditty jo tutkia ja muun muassa 32 aiempaa Fokuksen puheenjohtajaa on selvitetty, samoin 25 
muuta aktiivitoimijaa. Historiikki on tarkoitus julkaista kokonaisuudessaan vuosijuhlilla 
loppuvuodesta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita suunnittelemaan ja kokoamaan 
historiikkia.

Vuosijuhlat
Vuosijuhlia on kaavailtu alustavasti järjestettäviksi 25.10. ja paikaksi on alustavasti ehdolla 
Aaltosali. Tarkoituksena on järjestää koko vuosijuhlaviikolle asianmukaista ohjelmaa, kuten 
seminaareja ja historiikin julkistustilaisuus. Vuosijuhlaviikon tiimoilta on tarkoitus lähestyä myös 
YFI-laitoksen johtoa.

Siirryttiin kokoustauolle klo 17.34.

Palattiin kokoustauolta klo 17.41.
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9 Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotelmiin tehtiin muutoksia, jonka jälkeen ne hyväksyttiin. 
Hyväksytyt toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 ovat pöytäkirjan liitteinä 1 ja 2.

10 Toimihenkilövalinnat vuodelle 2014

10.1 Kehitysyhteistyövastaavan valinta
Kehitysyhteistyövastaavaksi esitettiin Arttu Säynäjäkangasta, joka oli itse estynyt saapumasta 
paikalle. Hänet esitteli puheenjohtaja Lasse Heikkilä, joka kertoi Säynäjäkankaan olevan 
kiinnostunut erityisesti kehittämään yhteistyötä JYY:n suuntaan kuin myös mahdollisuudesta 
hankkia Fokukselle oma kehitysyhteistyökohde. Fokuksen kehitysyhteistyövastaavaksi vuodelle 
2014 valittiin Arttu Säynäjäkangas.

10.2 Ruokavastaavan valinta
Ruokavastaavaa ei toistaiseksi valittu, mutta paikka pidetään auki mikäli kiinnostusta ilmenee. 
Toistaiseksi ruoka- ja tarjoiluasioiden hoitamisesta sovitaan tilanne- ja tapahtumakohtaisesti.

11 META
-Uudet haalarimerkit ovat painatettavina.
-Hupparitilausta pyritään pian edistämään.
-Sopimukset Ruman, Shakerin ja Seisomapaikkaklubin kanssa on uusittu.

12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.46.

________________________                                                      _______________________
Lasse Heikkilä, puheenjohtaja                                                      Vanessa Koskipalo, sihteeri

                   

                                                                                                                            
________________________                                                      ______________________
Miika Lähdeniemi,                                                                        Atte Kiuru,
pöytäkirjantarkastaja                                                                     pöytäkirjantarkastaja


