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Fokus ry

Kokous 15.1.2014                                                                                                       Pöytäkirja

Aika: 15.1.2014 klo 16:15

Paikka: Kortepohjan C-rakennuksen järjestötilat

Osallistujat:
Hallituksen jäsenet: Lasse Heikkilä, Tinja Nieminen, Vanessa Koskipalo, Veli-Matti Heiska, Elina 
Lahtiola, Mikko Kasanen, Kristiina Simula, Juho Toivanen, Outi Pasanen, Annu Komulainen, Lotta 
Tiihonen, Rosa Heikkinen (poistui klo 18.10)

Toimihenkilöt: Miika Lähdeniemi (poistui klo 19.05), Aleksi Suuronen (poistui klo 19.05), Fanni 
Moilanen (poistui klo 19.05), Atte Kiuru (saapui 16.42, poistui klo 19.05)

Muut: Juho Salo (poistui klo 18.10), Anna-Riikka Perkiö (poistui klo 18.10), Arttu Säynäjäkangas 
(poistui klo 19.05), Sanna Heikkinen (saapui klo 16.56 , poistui klo 18.10), Simo Korpela (saapui 
klo 18.34, poistui klo 19.05)

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.29.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja edellisen pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annu Komulainen ja Outi Pasanen. Edellinen pöytäkirja kiersi 
läsnäolijoiden nähtävänä ja hyväksyttiin.

4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslistaan lisättiin kohta Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen kohdaksi viisi sekä kohta 
Yritysyhteistyö kohdaksi 18. Kohtaan META lisättiin alakohdat ”fokustarrat”, ”laulukirja” ja 
”sääntöasiat”.

5 Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen

Puhe- ja läsnäolo-oikeus myönnettiin hallituksen jäsenille automaattisesti sekä muille kokouksessa 
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paikalla olleille, jotka kirjoittivat nimensä läsnäololistaan.

6 Uusien jäsenien hyväksyminen

Ei uusia jäseniä.

7 Ilmoitusasiat

- Yleiset ilmoitusasiat

Musicalle kaavaillaan uutta 24/7 -oppimisympäristöä, josta 28.1 klo 15-17 järjestettävään 
suunnittelukokoukseen on kaikilla halukkailla vapaa pääsy. Tiedekunta on myöntänyt Fokukselle 
yhdessä Puolueen, Mephiston, Stimuluksen ja Gubernan kanssa ainejärjestötilan Ylistönmäen 
Y33:sta. Tila sijaitsee aulassa hissien vieressä ja on avoin kaikille aina klo 16 saakka, jonka jälkeen 
ainejärjestöjen on mahdollista varata sitä omaan käyttöönsä. Tilaa tullaan kehittämään jatkossa 
muun muassa kalustuksen suhteen ja lasiseinät tullaan teippaamaan yksityisyyden turvaamiseksi.

- JYY

Vuonna 2014 Fokuksen ainejärjestökummina toimii Jani Kykkänen JYY:n hallituksesta. Hän ei 
päässyt tällä kertaa kokoukseen paikalle, mutta tullee jatkossa kertomaan enemmän toiminnastaan. 
JYY järjestää 31.1.-1.2. Järjestöseminaarin, joka on perehdytyskoulutus erityisesti uusille, JYY:n 
piirissä toimivien harraste- ja ainejärjestöjen aktiiveille, mutta johon myös vanhat järjestöaktiivit 
ovat tervetulleita. Ilmoittautumisaikaa on 24.1. asti ja osallistuminen seminaariin on maksutonta. 
JYY julkaisee 80-vuotisjuhlansa kunniaksi laulukirjan, johon halukkaat voivat lähettää omia 
lauluehdotuksiaan osoitteessa jyy.fi/laulut/.

- SYY/Talentia/WOP

SYY-Jyväskylän puheenjohtajaksi kaudelle 2014 on valittu fokuslainen Heidi Niinikoski. Edellinen 
puheenjohtaja, niin ikään fokuslainen, Sanna Heimola on valittu SYY:n liittohallituksen jäseneksi. 
Myös Fokus ry:n puheenjohtaja Lasse Heikkilä toimii SYY-Jyväskylän hallituksen jäsenenä 
kaudella 2014. SYY järjestää perinteiset vappusitsit 24.4.

Talentialta ei tiedotettavaa.

WOP etsii kirjoittajia uuteen Sosiologi -nimiseen verkkolehteen. Perusopintojen yhdistymisestä 
tehtyyn valtakunnalliseen kyselyyn oli vastattu hienosti Jyväskylän osalta. Sosiologipäivät 
järjestetään 27.-28.3.2014 Rovaniemellä ja matkakustannuksiin pyritään saamaan avustusta 
laitokselta.

8 Talous

8.1. Tilin tilanne

Esiteltiin tilin tilanne.

8.2. Tilinkäyttöoikeudet ja maksukortti

Tilinkäyttöoikeus myönnettiin Lasse Heikkilälle ja Veli-Matti Heiskalle ja päätettiin poistaa Armi 
Korhoselta ja Arttu Säynäjäkankaalta. Samalla päätettiin tilata tilin uusi maksukortti talousvastaava 
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Veli-Matti Heiskalle.

9 Koulutuspolitiikka

Koulutuspoliittiset vastaavat Annu Komulainen yhteiskuntapolitiikasta ja Mikko Kasanen 
sosiaalityöstä kertoivat perehdytyksestään ja tulevista tapahtumista. Kopot kertoivat pyrkivänsä 
toimimaan opiskelijoiden ja henkilökunnan välisenä linkkinä koulutuspoliittisissa asioissa. He 
tekevät YFI-laitoksen sisäistä kopo-yhteistyötä, ovat yhteydessä JYY:n suuntaan, käyvät 
valiokunnan kokouksissa, reagoivat koulutuspoliittisiin asioihin ja pitävät jäsenistön ajan tasalla 
niistä sekä huolehtivat erilaisten tapahtumien, kuten lyhty- ja alumni-iltojen järjestämisestä.

4. helmikuuta alkaa YFI-foorumi, johon tulee vierailevia luennoitsijoita eri YFI-aloilta ja myös 
ulkomailta. Foorumi on avoin kaikille. YFI-laitoksen perusopintouudistuksen valmistelu on 
loppusuoralla, samoin kuin yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön tutkintovaatimusuudistustenkin 
valmistelu.

Sosiaalityöhön haetaan 1-2 uutta lehtoria. Keväällä tullaan järjestämään sosiaalityön opiskelijoiden 
ja henkilökunnan yhteinen illanvietto/kahvihetki ja suunnitteilla on myös risteily ulkomaille. 

Esitettiin, että koulutuspoliittiset vastaavat tekisivät jatkossa sähköpostilistalle koonteja 
valiokunnan kokouksista, jotta tieto kulkisi sujuvasti koko jäsenistölle.

10 Sosiaalipolitiikka

Sosiaalipoliittinen vastaava Elina Lahtiola kertoi perehdytyksestään ja suunnitelmistaan tulevalle. 
Yhteisiä verenluovutustilaisuuksia sekä lautapeli-iltoja on tarkoitus jatkaa ja yhteistyötä myös 
liikuntavastaavan kanssa on kaavailtu. Seuraava sosiaalivaliokunnan kokous järjestetään tiistaina 
28.1.

11 Tapahtumat

14.1. järjestetty VMP-Student Game -tapahtuma sujui Fokuksen osalta mukavasti ja osallistujia oli 
noin 40. Arpaonni ei kuitenkaan tällä kertaa suosinut eikä 500 euron arvoinen VMP-
opiskelijatoimintastipendi osunut Fokuksen kohdalle.

Uudet tapahtumavastaavat Juho Toivanen ja Rosa Heikkinen kertoivat perehdytyksestään sekä 
alkuvuoden tapahtumista. 28.1. klo 19 alkaen järjestetään Opinkivellä Fokuksen juhlavuoden 
avajaiset, joissa on tarkoitus myös ideoida yhdessä tulevan juhlavuoden kulkua sekä rekrytoida 
innokkaita jäseniä esimerkiksi vuosijuhlien, sitsien ja muiden tapahtumien järjestämiseen. Myös 
ystävänpäiväsitsit ovat tulossa, tarkempi aikataulu selvinnee myöhemmin.

Yritys- ja ulkosuhdevastaava Outi Pasanen kertoi uudesta Jyväskylässä järjestettävästä 
opiskelijabiletapahtumasta nimeltä Kolmiot, jonka toteutuksessa myös Fokus on mukana. 
Tapahtumapaikkoina toimivat Escape, Ruma ja Shaker ja Kolmiobileet tullaan järjestämään tänä 
vuonna kolme kertaa keväällä ja kolme kertaa syksyllä. Ensimmäiset Kolmiobileet järjestetään 20. 
helmikuuta. Ennakkoon ostettuna lippuna toimii haalarimerkki, jonka hinta on viisi euroa sisältäen 
vapaan pääsyn ja narikan kaikkiin kolmeen baariin. Ennakkolippujen myyntiin etsitään 
vapaaehtoisia.

12 Kulttuuri

Kulttuurivastaava Lotta Tiihonen kertoi edeltäjänsä Marjo-Rita Juntusen hänelle jättämästä 
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pestitestamentista, jossa oli neuvoja tulevien kulttuuritapahtumien järjestämisen suhteen. Keväälle 
on suunnitteilla ainakin yksi teatteriretki ja mahdollisesti myös sinfoniakonsertti sekä museo- tai 
kaupungintalokierros, mikäli innokkaita osallistujia löytyy.

13 KV ja kehy

Kansainvälisyysvastaava Aleksi Suuronen kertoi perehdytyksestään sekä toimintasuunnitelmistaan. 
Uutisointia vaihto-opiskelijoiden facebook-ryhmässä on tarkoitus jatkaa, samoin pub crawl-
perinnettä. Aleksi kaavaili myös yhteistyötä vaihto-opiskelijoiden tuutoreiden kanssa sekä lupasi 
pyrkiä huomioimaan vaihtareiden mahdollisuuden osallistua Fokuksen tapahtumiin ja valvoa, ettei 
englanninkielinen tiedotus tapahtumista pääse unohtumaan. 

Kehy-vastaavaa ei vielä viime vuoden puolella valittu eikä kukaan kokouksessa paikalla olleista 
ollut kiinnostunut ottamaan tehtävää vastaan. Päätettiin pistää haku käyntiin ja päättää 
vastuuhenkilöstä ensi kokouksessa.

14 Ympäristö

Fokus sai viime vuoden toiminnastaan ympäristömerkin!

Uusi ympäristövastaava Outi Pasanen kertoi pyrkivänsä jatkamaan ympäristön huomioimista 
edeltäjänsä tavoin jatkossakin sekä tiedottamaan opiskelijoita JYY:n ympäristöaiheisista 
tapahtumista. Hän kertoi perehtyvänsä vielä edellisvuoden vastuullisuusohjelmaan ja tuomaan esille 
mikäli muutostarvetta löytyy. Myös kahvihetket tulevat todennäköisesti jatkumaan.

15 Liikunta

Liikuntavastaava Kristiina Simula kertoi jatkavansa jokaviikkoista Fokuksen liikuntavuoroa. Hän 
toi kuitenkin esiin liikuntavuoron tilojen rajallisuuden ja kertoi olevansa kiinnostunut järjestämään 
aikaisempaa useammin erilaisia liikuntatapahtumia, kuten esimerkiksi kerran kuukaudessa 
tutustumisen johonkin uuteen lajiin. Liikuntabudjetin rajallisuus nousi esille ja siihen esitettiin 
korotusta. Asiasta päätettäneen myöhemmin. Keväälle on suunnitteilla jo muun muassa perinteeksi 
muodostunut lumirieha muiden ainejärjestöjen kanssa sekä mahdollisesti matalan kynnyksen YTK-
olympialaiset.

16 Fogue

Fogue-vastaava Miika Lähdeniemi kertoi ehtineensä lyhykäisesti haastatella peruspalveluministeri 
Susanna Huovista, kun tämä oli vierailulla Jyväskylän Yliopistolla keskiviikkona 15.1. Haastattelu 
tulee luettavaksi Fogueen. 

Foguen printtiversiota esitettiin saatettavaksi ulos noin kuukauden tai puolitoista aiempaa 
aikaisemmin, jotta myös vanhat opiskelijat ehtisivät saada sen ennen kesälomilleen lähtöä. 
Fokuksen juhlavuoden avajaisissa 28.1. on tarkoitus rekrytoida kirjoittajia ja ideoita tulevaan 
Fogueen. Myös Fokus -historiikin tekemistä juhlavuoden kunniaksi esitettiin, mikäli kiinnostusta 
sen tekoon löytyy.

17 Tiedotus ja viestintä

Hallituslaisille on nyt annettu käyttäjäoikeudet Fokuksen facebook-, instagram- ja twitter -tileihin. 
Pääasiallisesti informointi tapahtumista tapahtuu kuitenkin sähköpostin ja facebookin kautta. 
Tiedotusvastaava hoitaa jatkossa sähköpostilistan hallinnointia. Tiedotusta esitettiin kehitettäväksi 
siten, että säännöllisin väliajoin ilmestyisi koonteja Fokuksen tapahtumista. Fokuksen nettisivuja 
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tullaan jatkossa kehittämään ja ne siirretään toimivammalle palvelimelle.

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 21 Fokuksen työryhmät.

Siirryttiin kokoustauolle klo 18.10.

Palattiin kokoustauolta klo 18.24.

Palattiin käsittelemään kohtaa 18 Yritysyhteistyö.

18 Yritysyhteistyö

Yritys- ja ulkosuhdevastaava Outi Pasanen toimii Fokuksen vastuuhenkilönä Kolmiobileiden 
toimikunnassa ja hän kertoi toiminnastaan Kolmiot -konseptin parissa.

Uusia yhteistyökumppaneita Fokukselle on tarkoitus etsiä ja tätä helpottamaan esitettiin työryhmän 
perustamista ja työryhmätapaamisia, joissa jäsenistöä ja uusia ideoita saataisiin rekrytoitua 
yritysyhteistyön pariin.

Seuraava asia käsiteltiin kohdan 23 jälkeen ja siinä esiintyvien luottamuksellisten sopimusasioiden 
vuoksi kaikkia hallitukseen kuulumattomia pyydettiin poistumaan kokoussalista.

Vanhojen yhteistyökumppaneiden osalta sopimukset päätettiin uusia vanhojen ehtojen mukaisesti, 
kuitenkin jättäen niihin tarvittaessa hieman neuvotteluvaraa. Kolmiosopimukset päätettiin hyväksyä 
ja allekirjoittaa niissä esiintyvien ehtojen mukaisesti.

19 Toimintasuunnitelma ja taloussunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu aloitetaan ja ne hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

20 Vuosijuhlat

Fokus ry täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja näin ollen loppuvuodelle on suunnitteilla vuosijuhlat. 
Vuosijuhlavastaavana toimivan varapuheenjohtaja Tinja Niemisen avuksi kootaan 
vuosijuhlatyöryhmä, joka aloittaa valmistelut pikimmiten. Työryhmään ovat kaikki halukkaat 
tervetulleita ideoimaan ja toteuttamaan juhlia. Vuosijuhlia kaavailtiin alustavasti loka-marraskuun 
vaihteeseen. 

21 Fokuksen työryhmät

Jatkossa suunniteltiin perustettavaksi hallituksen ulkopuolisia työryhmiä esimerkiksi erilaisten 
tapahtumien järjestämistä varten. Työryhmissä voisi olla kultakin alueelta vastuutoimija 
hallituksesta, toiminnassa noudatettaisiin toimintasuunnitelmaa ja yhdistyksen sääntöjä sekä 
järjestettäisiin säännöllisesti tapaamisia. Työryhmätiimeille voitaisiin myöntää kunkin projektin 
toteuttamiseen rahoitusta vaikka hallituslaisia ei olisikaan mukana. Työryhmiä kaavailtiin erityisesti 
tapahtumien osalle, mutta myös muille osa-alueille kuten liikuntaan ja yritysyhteistyöhön. 

22 META
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- Haalarit ja haalarimerkit

Haalareita tilattiin viime vuonna 61 kappaletta, mikä on 17 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Niistä osa on saatu jo jaettua, mutta toimittajasta johtuvista syistä kymmenen S-kokoista haalaria jäi 
puuttumaan ensimmäisestä erästä. Ne jaettaneen mahdollisimman pian toimituksen saavuttua. Jotta 
ensi syksynä haalarit saataisiin mahdollisimman pian jakoon, esitettiin sponsoreiden ja 
tavarantoimittajien hankkimista jo kevääksi.

Viime vuodelle suunniteltua uusien haalarimerkkien hankintaa ei saatu vielä toteutettua, joten 
mikäli edellinen puheenjohtaja Armi Korhonen ei saata tilausta loppuun, suoritetaan merkkien tilaus 
epävirallisena hallituksen päätöksenä mahdollisimman pian.

- Hupparit

Puheenjohtaja Lasse Heikkilä hoitaa jatkossa hupparitilausta.

- Fokustarrat

Fokustarrat ovat vähenemään päin ja lisätilaus on pian ajankohtainen. Tarran ulkonäkö päätettiin 
pitää ennallaan.

- Lauluvihkot

Fokus on käyttänyt jo useamman vuoden ajan samoja A4-tulosteisia lauluvihkopohjia ja pohdittiin 
olisiko omalle laulukirjalle tarvetta. Asiasta päätettäneen myöhemmin.

- Sääntöasiat

Keskusteltiin mahdollisuudesta uudistaa Fokuksen säännöt vuoden loppuun mennessä. Mahdollisen 
uudistuksen tarpeesta ja sisällöstä keskustellaan myöhemmin lisää, mutta ainakin yhdistyksen 
kokousten sekä hallituksen kokousten päätösvaltaisuusehdoissa on havaittu tarvetta muutoksille. 

- Estelle

Miika Lähdeniemi kertoi Fokuksen lahjahevosen Estellen kuulumisista, jotka tällä kertaa olivat 
hieman murheellisia, sillä Estelle oli kipeänä. Fokushallitus toivottaa Estellelle pikaista 
paranemista!

23 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 12.2. klo 16.15 myöhemmin varmistuvassa paikassa.

24 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.23.
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________________________                                            ________________________ 

Lasse Heikkilä, puheenjohtaja                                            Vanessa Koskipalo, sihteeri

________________________                                            ________________________

Annu Komulainen,                                                     Annu Komulainen                                                              Outi Pasanen,

pöytäkirjantarkastaja                                                           pöytäkirjantarkastaja


