
                                                                                                                                        Kokous 4/2014 

                                                                      

Fokus ry                                                        
 

Kokous 18.3.2014                                                                                                Pöytäkirja 
 

Aika: 18.3.2014 klo 16.15 

 

Paikka: Ravintola Vakiopaine 

 

 

Osallistujat: 

 

Hallituksen jäsenet: Lasse Heikkilä (poistui klo 18.18), Tinja Nieminen, Veli-Matti Heiska, Vanessa 

Koskipalo, Petra Kuisma, Annu Komulainen, Mikko Kasanen, Outi Pasanen, Elina Lahtiola, Rosa 

Heikkinen, Lotta Tiihonen, Kristiina Simula (saapui klo 16.44), Arttu Säynäjäkangas (saapui klo 

17.09), Juho Toivanen (saapui klo 18.13) 

 

Toimihenkilöt: Miika Lähdeniemi, Aleksi Suuronen, Fanni Moilanen 

 

Muut: Markus Pokela (poistui klo 16.49), Jonathan Drake (saapui klo 16.40), Antti Seppänen 

(saapui klo 18.03) 

 

 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.18. 

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lotta Tiihonen ja Markus Pokela. 

 

Kohdan 8 jälkeen palattiin kohtaan 3 ja Markus Pokelan tilalle pöytäkirjantarkastajaksi vaihdettiin 

Petra Kuisma, Pokelan joutuessa poistumaan kesken kokouksen. 

 

4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Kohdaksi 9 lisättiin ”Yleisavustushakemus”, kohdaksi 21 ”Haalarimerkit” ja kohdaksi 22 ”Estelle”. 

 

5 Uusien jäsenten hyväksyminen 

Ei uusia jäseniä. 



                                                                                                                                        Kokous 4/2014 

 

6 Ilmoitusasiat 

- Yleiset ilmoitusasiat 

Lasse Heikkilä kävi muiden YFI-ainejärjestöjen puheenjohtajien kanssa tapaamassa YFI-laitoksen 

puheenjohtajaa Teppo Krögeriä ja Stimuluksen puheenjohtajan kanssa myös YTK:n dekaania Terhi-

Anna Wilskaa. Tapaamiset sujuivat hyvin ja tarkoituksena oli lähinnä osoittaa henkilökunnalle ketä 

ainejärjestöjohdossa toimii ja keihin he ovat yhteydessä. 

YFI-laitoksella on tulossa useita henkilökuntamuutoksia. 

Pörssin organisoima ainejärjestötapaaminen pidettiin Bra:ssa 12.3. ja Fokukselta paikalla oli viisi 

hallituslaista. Illan aikana jakauduttiin sektoreittain ja vaihdettiin ajatuksia hallitustoiminnasta. 

 

- JYY 

JYY juhlii 80-vuotista taivaltaan tapahtumia täynnä olevan juhlavuosiviikon merkeissä viikolla 13. 

 

- SYY/Talentia/WOP 

WOP 

Sosiologipäivät järjestetään 27.-28.3. Rovaniemella ja Jyväskylästä on lähdössä opiskelijoita osin 

kimppakyydein ja osin julkisilla. Laitos tukee jokaista Sosiologipäiville lähtijää 25 eurolla, missä 

ehtona ovat ennakkoilmoittautuminen ja luentopäiväkirjan kirjoittaminen. 

Talentia 

Asiantuntijapäivä järjestetään 26.3. ja virastoteemaiset sossusitsit puolestaan 8.4. 

Suunnitteluasteella on virkistysmatka Brysseliin tai Amsterdamiin. 

SYY 

26.3 järjestetään Tela(työeläke)-sitsit ja 1.4. on SYY-lätyt tapahtuma, jossa kaikki paikallisjärjestöt 

jakavat samaan aikaan omilla kampuksillaan opiskelijoille lättyjä. SYY-lättyjen ohessa järjestään 

Liikunnalla myös työelämäpäivä. 5.4. järjestetään Helsingissä kaikkien yhteiskunnallisen alan 

ainejärjestöjen edustajien ainejärjestötapaaminen, johon toivotaan osallistuvan ainejärjestöjen 

puheenjohtajien tai koulutuspoliittisten vastaavien. 

 

7 Talous 

Esiteltiin tilin tilanne. 

 

 

8 Vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 

Vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös käytiin läpi ja hyväksyttiin. 

Edellisen hallituksen jäsenet Lasse Heikkilä, Tinja Nieminen ja Miika Lähdeniemi poistuivat 

kokoustilasta ja kohdan 8 ajaksi väliaikaiseksi puheenjohtajaksi valittiin Rosa Heikkinen. Kokous 

myönsi vuoden 2013 hallitukselle tili- ja vastuuvapauden. 

Lasse, Tinja ja Miika palasivat kokoustilaan. 

 

Palattiin kohtaan 3. 
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9 Yleisavustushakemus 

Vuoden 2014 yleisavustushakemuksen viimeinen jättöpäivä on 24.3. ja siihen mennessä hallitus 

valmistelee yhdessä hakemuksen sektorikohtaisesti. 

 

10 Koulutuspolitiikka 

Sosiologian luennoitsijoista alkaa olla pula, sillä kolme heistä on lähdössä pois. Laitos on ylittänyt 

budjetin, joten sosiologian tohtorikoulutukseen ei järjestetä tänä vuonna yleistä hakua vaan siihen 

voi päästä ainoastaan erilaisten projektien kautta. Laitoskokouksessa kopot esittelivät ”1. year 

experience” -ideapaperinsa, jossa kertoivat kuinka fuksivuoden opiskelu sujuisi heidän mielestään 

paremmin. Osaan ideoista oltiin laitoksen suunnalta vastaanottavaisia, osaan taas ei. Dekaanikahvit 

eli henkilökunnan ja (fuksi)opiskelijoiden yhteiset tapaamiset saivat kannatusta. Harjoittelusta 

saatavat pisteet ovat nyt myös YFI-laitoksella rehtorin suositusten mukaiset viisi opintopistettä 

kuukautta kohden. 

Kopovaliokunta kokoustaa seuraavan kerran 19.3. Sosiaalityön opiskelijakahvit järjestetään 2.4. ja 

9.4. on suunnitteilla yhteiskuntapolitiikan Lyhty-ilta, joka tällä kertaa on päiväsaikaan järjestettävä 

lounastapaaminen mahdollisesti Lea Pulkkisen salissa. 

YFI-laitoksen opintojenohjauksen tasoa on jonkin verran moitittu heikoksi, mutta nyt asia näyttää 

korjaantuneen parempaan suuntaan. YTK:n dekaanin Terhi-Anna Wilskan mukaan ongelma saattaa 

olla myös siinä, että koska amanuenssi on vastuussa vain hallinnollisesta puolesta, ei hän saa 

suositella opiskelijoille mitään opintovalintoihin liittyvää, vaan tämä on muun henkilökunnan 

tehtävä. YTK:n ja YFI-laitoksen piirissä näyttää maisterivaiheessa esiintyvän jonkinasteista 

opiskelijakatoa ja mikäli laitos ryhtyy konkreettisiin toimiin kadon vähentämiseksi, haluaa myös 

Fokus osallistua siihen omalta osaltaan. 

 

11 Sosiaalipolitiikka 

Sopovastaava Elina esitteli hallitukselle Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusoppaan järjestöille ja pyysi 

hallituslaisia tutustumaan siihen. Maaliskuun lautapeli-ilta pidettiin 13.3. ja tapahtuma oli jälleen 

onnistunut ja osallistujia runsaslukuisesti. Lautapeli-ilta järjestetään vielä huhtikuussa ja 

mahdollisesti myös toukokuun alussa. Myös Fokuksen kirpputorikierros on odotettavissa 

lähiaikoina. Sopovaliokunta kokoustaa seuraavan kerran tiistaina 25.3. 

 

12 Tapahtumat 

Usean ainejärjestön yhteiset sarjakuvasitsit järjestettiin 7.3. ja fokuslaisia oli mukana viisi. 

Tapahtumatoimikunta kokoontui ensimmäistä kertaa 13.3. ja tapaaminen oli onnistunut. Fokuksen 

dokkari-ilta Focventures järjestetään ensimmäistä kertaa maanantaina 24.3. ja keväälle on 

suunnitteilla muun muassa bändi-ilta. 

 

13 Kulttuuri 

2.3. järjestetty museokierros Jyväskylän Taidemuseoon oli menestys. Osallistujia oli 30, joista 

kolmasosa vaihtareita. 17.3. järjestetty runoilta oli myös onnistunut ja 21.3. järjestetään retki 

Kaupunginteatteriin katsomaan Kauppa-Lopoa. 3.4. on tulossa museovierailu Keski-Suomen 

luontomuseoon ja huhtikuulle on suunnitteilla myös retki huoneteatteriin Taivaalliset tyttäret -

näytökseen. 

Päätettiin avustaa Jyväskylän Yhteiskuntatieteilijöiden Speksi ry:tä tänä vuonna 50 eurolla. 

Vastaavasti Fokus saa logonsa speksin mainoksiin ja Fokuksen jäsenet kahden euron alennuksen 
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lipuista. 

 

14 KV ja kehy 

KV 

Ensimmäinen kokous YFI-laitoksen kv-vastaavien ja muutaman kv-tutorin kesken on nyt pidetty. 

YFI-laitokselle ollaan perustamassa uutta organisaatiota ”YTK-international”, joka on kv-

vastaavien pyörittämä organisaatio ja toimii laitoksen ja eri YFI-ainejärjestöjen kv-aiheisten 

tapahtumien koonti- ja tiedotuskanavana mikä helpottaisi näin vaihtareiden organisointia mukaan 

toimintaan. Organisaation toiminta käynnistetään kunnolla ensi syksynä ja suunnitellut 

kansainvälisyyssitsit siirtyvät myös syksylle. 

Kehy 

19.3. järjestetään Ilokivessä Intia-ilta, jossa on mahdollista tutustua paremmin JYY:n 

kehitysyhteistyöhankkeesseen. Kehy-vastaava Arttu muistutteli Reilu Yliopisto-hankkeesta ja sen 

mukaisista toimintatavoista. Mietitiin Fokukselle myös uutta kehitysyhteistyökohdetta ja 

kehitysyhteistyöbudjetin nostoa. JYY:n juhlavuoden kunniaksi päätettiin lahjoittaa JYY:n 

hyväntekeväisyystilille 50 euroa. 

 

15 Ympäristö 

2.4. järjestetään JYY:n vaihtotori, 9.4. seuraava ympäristövaliokunnan kokous ja 10.4. ”Kestävää 

ruokaa: puhetta ruoan ekologisuudesta” -seminaari. JYY:n viljelypalstoille etsitään palstavastaavaa 

ensi kesäksi. 

Keskusteltiin ympäristölomakkeiden käytöstä ja esitettiin, että vuoden lopuksi tehdään koottu 

ympäristölomake kaikista tapahtumista ja lisäksi isommista tapahtumista kuten fuksiaisista 

täytetään erilliset lomakkeet. 

 

16 Liikunta 

Jyväskylän kaupunki suunnittelee heikon taloustilanteensa vuoksi perivänsä jatkossa Monnarin 

salin käytöstä maksua. Asiasta käydään parhaillaan neuvotteluja, jotta tila säilyisi maksuttomana. 

JYY:n Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) jäsenyys loppuu vuoden lopussa ja sen uusimisesta 

keskustellaan. Uusimista puoltavat monet siitä aiheutuvat edut. 

YFI-ainejärjestöjen Lumirieha järjestettiin 11.3. vaikka lunta ei maassa ollutkaan ja 19.3. 

järjestetään seinäkiipeilyekskursio Vaajakosken Hutunkiin. Huhtikuulle on säännöllisten 

liikuntavuorojen lisäksi suunnitteilla ainakin Fokus-lenkki sekä mahdollisuuksien rajoissa myös 

muuta liikunnallista aktiviteettia. 

 

17 Fogue 

Foguen layout on jo selvillä ja joitakin kirjoituksia on tehty. 

 

18 Tiedotus ja viestintä 

Fokus otti käyttöön kuukausittaisen tiedotteen, johon kootaan kunkin kuukauden ajankohtaiset 

tapahtumat ja asiat ja ensimmäinen Fokus-tiedote ilmestyi 3.3. Päätettiin, että valiokuntien 

kokouskutsut lähetetään jatkossa Fokuksen sähköpostilistalle. Nettisivut pyritään uudistamaan 

ennen kuin uudet opiskelijat saavat kesällä hyväksymiskirjeensä. 
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19 Yritysyhteistyö 

3miot järjestetään toisen kerran 20.3. 

Päätettiin allekirjoittaa uusi yhteistyösopimus Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n kanssa. 

Sopimus velvoittaa Fokuksen ottamaan YKA:n ja SYY:n aiempaa enemmän huomioon ja esille 

toiminnassaan ja vastaavasti oikeuttaa suurempaan tukeen YKA:n taholta. 

 

20 Vuosijuhlat 

Käytiin läpi vuosijuhlien tilanne. 

 

21 Haalarimerkit 

Fokukselle on hankittu kolme uutta haalarimerkkiä sekä merkkisalkku. Marx-merkin hinnaksi 

päätettiin 7 euroa. 

 

22 Estelle 

Estelle on kärsinyt kavio-ongelmista ja on eläinlääkärin lausunnon mukaan ”kolmijalkainen”. 

Jalassa ei kuitenkaan ole murtumaa vaan paise, joten mistään kovin vakavasta ei onneksi ole 

kysymys. Fokus toivottaa Estellelle pikaista parenemista! 

Estellen syntymäpäivä on 12.4. ja Fokus järjestää 10.4. synttäriekskursion Estellen kotitallille ja 

raveihin Lahteen. 

 

Puheenjohtaja Lasse Heikkilä poistui. Varapuheenjohtaja Tinja Nieminen jatkoi puheenjohtajana 

kohtien 23 ja 24 ajan. 

 

23 META 

-Antti Seppänen kutsui opinto- ja tiedevaliokunnan 19.3. järjestettävään kokoukseen. Kokouksessa 

käsitellään muun muassa JYY:n valitusviikkojen satoa ja tila-asioita. 

 

24 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.26. 
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________________________                                                                 _______________________ 

Lasse Heikkilä, puheenjohtaja                                                                 Rosa Heikkinen, 

                                                                                                                 puheenjohtaja kohdassa 8 

 

 

 

 

 

________________________                                                                 _______________________ 

Tinja Nieminen,                                                                                       Vanessa Koskipalo, sihteeri 

puheenjohtaja kohdissa 23 ja 24                   

 

            

 

                                                   

 

________________________                                                                  ______________________ 

Lotta Tiihonen,                                                                                         Petra Kuisma, 

pöytäkirjantarkastaja                                                                                pöytäkirjantarkastaja 


