
Fokus ry kokous 1/2018  

Hallituksen kokous 

Aika: Maanantai 29.1.2018 klo 16 

Paikka: OPK141, Opinkivi 

 

 

Osallistujat: 

Hallituksen jäsenet: Vilma Viitasaari, Sera Heikkilä (poistui kohdassa 18), Kaarina Korpisaari (poistui 
kohdassa 18), Viivi Kaikkonen, Venla Isomäki, Teemu Salmi, Anniina Horto (poistui kohdassa 13), Vera 
Kauppinen, Antti Ollikainen, Nelli Nora, Elli Jutila, Roosa Jukola, Oona Tenkanen 
 
Toimihenkilöt: Anniina Vähäkoski, Konsta Nori, Ida Loponen, Pirita Katajamäki, Roope Nieminen, Christian 
Kiviranta, Saaga Tikkanen 
 
Muut: Jenna Grundström, Sini Viander, Henna-Mari Koskela, Jere Oksanen (poistui kohdassa 18), Janne 
Toivonen (poistui kohdassa 11) 
 
Pöytäkirja 

  

1.       Kokouksen avaus 

Avattiin kokous ajassa 16.15. 

 

2.       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3.       Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Valittiin Viivi Kaikkonen ja Sera Heikkilä pöytäkirjantarkastajiksi. 

 

4.       Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Jätettiin kohta auki 
Palattiin kohdan 9.4 jälkeen ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 
5.       Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi sellaisenaan.  

6.       Käytäntöjen sopiminen 

-Sovittiin, että puheenvuoroa pyydetään puheenjohtajalta 
-Kokouseväiden hankkiminen: sovitaan ennen kokousta, toivottiin vain vegaanisia eväitä 
-Postinhaku: Ehdotettiin postinhakua taloudenhoitajan työksi ja kannatettiin ehdotusta 
-Somen käyttö (Instagram, Facebook, Snapchat): Sovittiin, että päävastuu somettamisesta kuuluu 
viestintätiimille, mutta kaikilla on käyttöoikeus 
-Vuosikalenterin käyttö: Toivottiin vuosikalenterin aktiivisempaa käyttöä 
-Mitä tehdään, jos hommat ei hoidu: Vilma muistutti, että ajoissa saa kieltäytyä 



-Iltakoulujen rooli: Ehdotettiin, että iltakoulut ovat vain hallituksen jäsenille ja että ideointi tapahtuisi 
iltakouluissa ja tiimien tapaamisissa, jotta hallitukseen tuotaisiin lähinnä valmiit päätökset. Kannatettiin. 
Viivi muistutti, ettei hallituksen kokouksissa vain vietäisi päätöksiä läpi, vaan vaihtoehtojen esittäminen on 
edelleen sallittu. 
-Whatsappin käyttö: yleinen linjaus aktiivisesta reagoinnista viesteihin 
 
7.       Jäsenasiat     

Uudeksi jäseneksi hyväksyttiin Jenni Kotovaara. 

 

8.       Ilmoitusasiat 

YKA päivittää koulutuspoliittisen ohjelman koulutuspoliittiseksi linjapaperiksi  SYY Jyväskylä kerännee 
tulevaisuudessa kommentteja ja ehdotuksia linjapaperista. 
 
9.       Talous 

         9.1. Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Roosa kertoo taloudellisen tilanteen olevan ihan hyvä. Viime vuoden budjetti ylittyi eli tämän vuoden 
budjetti pienenee 
 

         9.2. Tavarahankinnat 

-Hallituspaidat: Christian lupasi ottaa vastuulleen. Päätettiin, että tilataan harmaat paidat, joihin painetaan 
pesti ja logo. Logoon ehdotettiin yhdistyksen perustamisvuoden lisäämistä. Mietittiin, eritelläänkö 
tiimiläisten pestejä tarkemmin paitoihin ja ehdotettiin myös sponsoreiden hankkimista. Sovittiin, että 
päätetään yksityiskohdista myöhemmin. 
-Kettupuvulle ehdotettiin kassin hankkimista. Sovittiin, että hankitaan, Vera selvittää. 
-Pohdittiin Fokus-collegen hankkimista. Selvitetään Christianin johdolla, onko kysyntää. 
-Janne ehdotti uuden nitojan ja kassan hankintaa, kannatettiin.  
-Sera ehdotti Fokus-leimasinta, siirretään päätös myöhemmäksi. Ehdotettiin Fokus-tarrojen hankintaa, ja 
sovittiin, että Roosa hankkii. 
 
         9.3. Kulukorvaukset 
 
Päätettiin kilometrikorvaukseksi 0,25e/km. 
 
Myönnettiin seuraavat kulukorvaukset:  
-Nimenkirjoitusoikeuksien vaihdos Vilma Viitasaarelle 
-Haalarimerkkiompelun syötävät Sera Heikkilälle 
Jätettiin kohta auki. 

Palattiin kohdan 23 jälkeen ja myönnettiin kilometrikorvaukset Putkilahdesta Elli Jutilalle ja Anniina 
Vähäkoskelle. 
 
         9.4. Tilinkäyttöoikeudet ja maksukortti 

Ehdotettiin tilinkäyttöoikeuksia puheenjohtajalle (Vilma Viitasaari), tapahtumavastaavalle (Sera Heikkilä) 
sekä taloudenhoitajalle (Roosa Jukola) ja hyväksyttiin ehdotus. Ehdotettiin maksukorttia taloudenhoitajan 
lisäksi tapahtumavastaaville (Sera Heikkilä).  
 
Roosa esitteli Fokuksen nimiin tulevan Mobilepayn, jota aletaan jatkossa käyttää esimerkiksi merkkien 
maksamisessa. Sera nosti esille, tarvitaanko bailataan.fi-palvelua, jos tapahtumien maksaminen onnistuu 
jatkossa Mobilepayn avulla. Jatketaan keskustelua palvelun käytöstä kohdassa 13.  
 



10. Järjestöasiat 

        10.1 Talous- ja toimintasuunnitelman laatijat 

Ehdotettiin, että hallintotiimi laatii. Sera, Teemu sekä Viivi ilmaisivat haluavansa mukaan 
toimintasuunnitelman laatimiseen. Kannatettiin, että hallintotiimi laatii ja muut halukkaat saavat osallistua. 
 

        10.2 Nimenkirjoittajien vaihdos  

Nimenkirjoittajiksi on vaihdettu Vilma Viitasaari, Oona Tenkanen, Vera Kauppinen ja Roosa Jukola. 
Selvitetään, voisiko Antti Ollikainen saada nimenkirjoitusoikeuden. 
 

        10.3 Yhteyshenkilöiden valinta 

Valittiin SYY-yhteyshenkilöksi Viivi Kaikkonen. 

Valittiin Talentia-yhteyshenkilöksi Elli Jutila. 

 

11.   Koulutuspolitiikka 

-Anniina esitti yhteiskuntapolitiikan lyhtyiltaa viikolle 7. Laitoksen yhteiskuntapolitiikan vastaavaksi Tiina 
Silvasti 
-Kopo-kahvit 14.2. klo 11-14 
-Viivi muistutti YFI-opintojen aikatauluttamiseen liittyvästä kyselystä, johon vastaamisesta täytyy 
muistuttaa opiskelijoita 
-Elli kertoi, että laitoksen sosiaalityön vastaava Maria Kuronen on poissa, Kati Närhi sijaistaa 
 
12.   Sosiaalipolitiikka 

Ehdotettiin Fokuksen nettisivuille hyvinvointiin liittyvien yhteystietojen koonnista. Ehdotettiin myös 
häirintäyhteyshenkilön pestiä, mutta sovittiin, että Venla toimii eteenpäin ohjaamisessa.  
 
Taso ry ehdottanut työelämään liittyvää yhteistyöiltaa. Ehdotettiin tapahtumasta isompaa iltaa, johon 
mukaan voisi ehdottaa SYY-Jyväskylää.  
 
Ehdotettiin uudenlaisia hyvinvointitapahtumia, kuten elokuvailtoja ja museokierroksia.  
 

13.   Tapahtumat 

Suunniteltuja tapahtumia:  
- 1.2. saunailta Opinkivellä 
- 7.2. Talentian tapahtuma  
- 13.2 YFI:n ystävänpäiväsitsit Helena-salissa 
- 15.2. 3miot  
- 7.3. sitsit Syrinxin kanssa  
- 13.3. talvispektaakkeli (Emile ry kiinnostunut yhteistyöstä) 
- 30.4.-1.5. varattu Ruthin vintti 

 
Maaliskuulle ehdotettu beer pongia. Tosine ry ehdottanut yhteisiä haalaribileitä. Jenna ehdotti 
baarikierrosta yhteistyökumppaneiden ravintoloissa.  
 
Ehdotettiin tapahtumailmottautumisten siirtämistä bailataan.fi-palveluun. Selvitetään yhteistoiminnassa 
tapahtumatiimin ja hallintotiimin kanssa.  
 
Sera ilmoitti, että tapahtumatiimi hoitaa tapahtumakyselyn.  
 



Sera nosti esiin kysymyksen YFI:n yhteisten tapahtumien rahoittamisesta. Tulevilla ystävänpäiväsitseillä 
rahaliikenne kulkee Fokuksen kautta, mutta jatkoa täytyy selvittää, jotta kulut ja tuotot jakautuvat 
tasaisesti Fokuksen, Puolueen ja Mephiston kesken. 
 

14.   3miot 

Seuraavat 3miot 15.2. Myyntivuoroja ei ole vielä saatu. Kevään 3miot lisätty vuosikalenteriin. Sovittiin, että 
jatketaan iltakoulussa keskustelua siitä, saavatko hallituslaiset 3mio-liput. 
 
15.   Kulttuuri 

Roope jatkoi Venlan ideoita elokuvaillasta sekä museokierroksista. Vera ehdotti museokierroksista jatkuvaa 
tapahtumaa ja että jatkossa ideoitaisiin kahvittelu/ruokailu yhteistyökumppaneiden paikoissa tapahtuman 
jälkeen. 
Ehdotettiin teehentutustumisiltoja Teeleidissä ja kerrottiin, että JyväSpeksi on tulossa. 
 
16.   Liikuntavastaavan nimittäminen hallitukseen 
 
Ehdotettiin liikuntavastaavan toimihenkilöpestiin Konsta Noria ja kannatettiin ehdotusta. 
 
17.   Liikunta 
 
YFI:n liikuntavuorojärjestelyistä sovittu. Selvitetään mahdollisuutta poikkitieteelliseen liikuntaan. 
Ehdotettiin liikuntatapahtumaa ja kartoitetaan kiinnostuneita kyselyllä. Muistutetaan liikuntabudjetin 
suuruudesta. Muistutetaan tapahtumien ajankohdasta.  
 
18.   Tiedotus ja viestintä 

-Nettisivut: Nelli päivittänyt ahkerasti. Lisätään hyvinvointisivu. Lisätään tapahtumat sivujen google-
kalenteriin. Viestintätiimi suunnitellut blogin ahkerampaa päivittämistä, esim. vaihto-oppilassarjaa.  
-Yleisesti viestinnästä: viestintäkalenteri mm. tapahtumien julkaisuajoista. Ehdotettiin yhteistä kalenteria 
tapahtumatiimin ja viestintätiimin välillä.  
-Fokus-video: suunnittelu startattu. Ehdotettiin tiimin kokoamista ja jatketaan selvittämistä. 
-Nettisivut maksavat tällä hetkellä 411,09e/vuosi, muutosten jälkeen n. 221e vuodessa. 
Hallitussähköpostiosoitteet maksaisivat 4e/kk/hlö. Ehdotettiin vaihtoehtona tiimikohtaisia 
sähköpostiosoitteita. Jätetään s-postiasia iltakouluun. 
-Sovittiin, että viralliset sähköpostiviestit lähetetään Fokuksen s-postitilin kautta, ei henkilökohtaisilta s-
postitileiltä 
-Facebook: Nellin pyysi, että Fokus-tilillä ei tykätä Fokuksen omista julkaisuista. Muistutettiin että kutsutaan 
kaikki YFI-kaverit tapahtumiin. 
 

19.   Fogue 

Pirita hankkinut kirjoittajia Fogueen. Ehdotettiin, että Foguen artikkeleita julkaistaisiin etukäteen blogiin. 
Budjetiksi toivottiin väh. samaa summaa kuin viime vuonna. 
 

20.   Kansainvälisyys 

Anniina ehdotti YFI:n kansainvälisyysvastaaville yhteistä kv-iltaa. Anniina pyytänyt listaa vaihto-oppilaista, 
mutta tietoja ei ole saatu. Vaihtareita liittynyt Facebook-ryhmään.  
 
Nettisivuille tulossa englanninkielinen info-osio. Pohdittiin myös, voisiko kv-vastaava Anniinan 
nettisivuesittely olla englanniksi.  
 

21.   Ympäristö ja kehitysyhteistyö 



1.2. pidetään JYY:n ympäristövaliokunnan kokous, jonne Christian on menossa. Toiminta kehityksen tasolla. 
Ehdotettiin, että kahdesti vuodessa tehtäisiin kysely siitä, miten ympäristöasioissa on onnistuttu 
(tyytyväisyyskysely).  
 

22.   Yritysyhteistyö 

Antti: Ruohonjuuren kanssa on tehty yhteistyösopimus. Fokuslaiset saavat -5% alennusta 
normaalihintaisista tuotteista, yhteistyö edellyttää Fokukselta somemainontaa.  
 
Sovittiin, että kartoitetaan nykyiset yhteistyösopimukset ja selvitellään jatkoa. Sovittiin myös, että 
seurataan sopimuksia tarkemmin sopimuskauden aikana.  
 
Ehdotettiin yhteistyötä eri toimihenkilöiden kanssa yritysyhteistyön merkeissä. 
 
Vera nosti esiin idean uudesta baariyhteistyökumppanista, esimerkiksi Club Escape. Jatketaan keskustelua 
iltakoulussa. 
 

23. Muut esille tuotavat asiat 

-YFI-laitoksen nettisivuja on suunniteltu uudestaan, annetaan Jennalle vapaat kädet Fokuksen esittelyn 
kirjoittamisesta.  
-Jenna tapasi laitoksen johdon kanssa ja he miettivät yhteistä tapahtumaa syksylle, esimerkiksi messut ja 
ruokailua 
-Nimitettiin Vera haalarimerkkivastaavaksi. Ehdotettiin merkkien verkkomyyntiä sekä merkkien 
inventaariota.  
-Sovitaan Snapchatin my day -vuorot Whatsappissa 
-Vera: alumniviestintään pitäisi panostaa, mietittiin myös alumnien my day -vuoroja Snapchatissa 
 

Palattiin kohtaan 9.3. 

24.   Seuraava kokous 

Sovittiin, että päätetään seuraavan kokouksen aika ja paikka kokouksen ulkopuolella. 

  

25.   Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous ajassa 18.31. 

  

 
 
___________________________  
Vilma Viitasaari 
puheenjohtaja 
 
 
___________________________ 
Viivi Kaikkonen 
pöytäkirjantarkastaja

___________________________ 
Oona Tenkanen 
sihteeri 
 
 
___________________________ 
Sera Heikkilä 
pöytäkirjantarkastaja 


