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Fokus Ry 

Hallituksen kokous 

Aika: 17.10.2016 klo 17.00 

Paikka: Lea Pulkkisen Sali, Agora            Pöytäkirja 

 

Osallistujat:  

Hallituksen jäsenet: Joonas Haggren, Enni Ailoranta (poistui kohdassa 11), Tiina Ohrling, Kari 

Suomalainen, Tuomo Virtanen (poistui kohdassa 23), Maria Niemelä (poistui kohdassa 15), Jenna 

Reunanen, Saija Halme 

Toimihenkilöt: Iida Järvikangas (poistui kohdassa 21), Tuomas Raatikainen, Jere Oksanen, Janne 

Lahtinen, Mikko Piltonen, Matti Laukkarinen 

Muut: Anni Karhu, Vera Kauppinen (poistui kohdassa 11) 

 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 17.06. 

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Piltonen ja Kari Suomalainen. 

 

4 Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 

Kohta jätettiin auki. 

Kohtaan palattiin kohdan 8 jälkeen ja edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 

 

6 Jäsenasiat 

Fokuksen uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Laura Metsävirta, Laura Kääriäinen, Nora Nelli Johanna, 

Sofia Riiho, Heidi Kesanto, Aaro Beuker, Joona Hirvonen ja Kirta Sorvari. 



7 Ilmoitusasiat 

Ainejärjestöjä on ohjeistettu tilavarauksiin liittyvistä asioista, iltatilaisuudet pyritään järjestämään 

Liikunnan, Ruusupuistossa tai Agoralla. 

JYY:n projekti- ja liikunta-avustuksia on vielä jäljellä, joten niitä kannattaa hakea. 

Valtiovarainministeriö järjestää korkeakouluopiskelijoille suunnatun VM-akatemian, jossa 

käsitellään faktoja liittyen talouteen ja hallintoon. 

 

8 Talous 

Talousvastaava Tiina on tallettanut käteisvaroja pankkiin. Selviteltiin käteiskassan tilannetta. 

Hyväksyttiin kulukorvauksien maksaminen Enni Ailorannalle ykp:n oppiainekahvien, Vanessa 

Koskipalolle Mitä? -verkoston ja Fokuksen yhteisen keskustelu- ja dokumentti-illan sekä Matti 

Laukkariselle laavuretken tarjoiluista. 

 

Palattiin kohtaan 4.  

 

9 Koulutuspolitiikka 

Valtio-oppi on järjestänyt koulutuspolitiikkaa koskevien muutosten keskusteluillan, jossa 

pedagoginen johtaja on ollut puhumassa. Samantyylinen tilaisuus on tarkoitus saada myös muille 

YFI:n oppiaineille. 

Uudet opintosuunnitelmat valmistuvat joulukuun puoleen väliin mennessä. 

Sosiaalityön lyhtyilta 9.11. ja sosiologian lyhtyilta on 22.11. 

Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma lakkautetaan. 

Pääaineiden muuttuminen opintosuunniksi todennäköisesti tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden täytyy 

valita erikoistumisalansa toisena opiskeluvuotenaan. 

Sivuaineet häviävät – jatkossa painatusopintoja ja muita opintoja. Nykyiset sivuaineoikeudet 

vapautuvat mahdollisesti kaikille. 

Opinto- ja tiedevaliokunta valitsee Hyvä Opettaja -palkinnon saajan marraskuun alkupuolella. 

Ykp:n oppiainekahvit sujuivat hyvin, opsit keskustelussa. 

Enni ja Jenna kävivät tapaamassa dekaania, mutta tapaamisessa ei tullut mitään uutta ilmi, koska 

pedagoginen johtaja ei ollut paikalla. 

Ykp:n Pitsaa & viiniä -ilta järjestetään ti 25.11. klo 18 Lyhdyssä, jonne toivotaan fuksien lisäksi 

myös muita opiskelijoita. 

Kari oli keskustellut alumnin kanssa nykyisten opintojen sisällöistä. 

 

10 Sosiaalipolitiikka 

Sopo-vastaava ei paikalla. 

 

11 Tapahtumat 

- Keskusteltiin jo viime kokouksessa esiin nousseesta Fokuksen baarikierroksesta 

- Fokus sitsit on tarkoitus järjestää 2.11. Rentukassa 

- Fukseille suunnattu hallitusinfo -iltama järjestetään 2.11. 

- YTK-hautajaisten suunnittelu edennyt, järjestetään samana päivänä 3mioiden kanssa 

- Alumnitapahtumia oltiin kyselty, mistä kannattaa vinkata ensi vuoden hallitusta 

- Puhuttiin Kyykkä -illan järjestämisestä 



- YFI-risteilylle vielä tilaa, joten ei kun ilmoittautumaan! 

 

11.1 Vuosikokous 

Sovittiin, että pidetään vuosikokous 28.11. Lyhdyssä, jos tila on silloin vapaana. 

 

12. 3miot 

Viime 3miot meni hyvin, vaikka lipunmyynti oli edellistä vähäisempää. 

24.11. seuraavat 3miot, vaikka Ruman tilanne toistaiseksi epäselvä. 

 

13 Kulttuuri 

Sinfonia -vierailu on 7.12., joka on risteilyn kanssa samaan aikaan. 

Vierailu Hiisi -panimoon olisi mahdollista toteuttaa marraskuussa. 

Suunniteltu kulttuuriexcu toiseen kaupunkiin ei toteudu. 

 

14 Liikunta 

Fokuksen laavuretki meni hienosti, ja ensi viikolla vuorossa tanssitunti. 

Porukka on löytänyt myös liikuntavuoroille. 

Marraskuussa luvassa kyykkä -ilta ja liikuntaexcuna mahdollisesti jousiammuntaa. 

 

15 Fuksiasiat 

Fuksivastaava ei paikalla, mutta kokouksessa paikalla olleen fuksin mielestä tapahtumat ovat olleet 

”ihan jees”. 

Haalaritiimi ja asiasta vastuussa olevat hallituksen jäsenet tapaavat lähiaikoina.  

Oppiaineiden häviämisen ja muiden muutosten tiimoilta keskusteltiin, mitä tapahtuu fuksien 

edunvalvonnalle ja pohdittiin ainejärjestöjen tulevaisuutta. 

 

16 Tiedotus ja viestintä 

Suunniteltiin tulevan kuukausitiedotteen kokoamista. 

 

17 Fogue 

Ei mitään mainittavaa. 

 

18 Kansainvälisyys 

Fb-vaihtariryhmä on tehty ja yhteistä tapahtumaa suunniteltu, muttei vielä mitään olla sovittu. 

Keskusteltiin kontaktien saamisesta maisteri- ja jatko-opintoja suorittaviin vaihtareihin. 

Tällä hetkellä paljon aktiivisia vaihtareita. 

 

19 Ympäristö 

Lokakuun viimeisellä viikolla vietetään ympäristöviikkoa, jonka tarkemmat ohjelmatiedot tulevat 

loppuviikosta fb-tapahtumaan. 

 

20 Kehitysyhteistyö 

Kehy-vastaavan terveiset kokoukseen: kehy-viikko meni hyvin, ja Intia -projektiin liittyen on 

suunnitteilla myyjäiset ennen joulua. 



21 Yritysyhteistyö 

Keskusteltiin Ruman lopettamisesta ja uudesta yhteistyökuviosta, josta päätös jää uudelle 

hallitukselle. Tiina selvittää, onko Rumalla maksamattomia sopimusrahoja. 

 

22 Tavarahankinnat 

Valittiin kangaskassien neljästä logovaihtoehdosta paras, minkä myötä kassit piakkoin painoon. 

Laulukirja viimeistelyä vaille valmis, joten sekin saadaan painoon. 

 

23 Muut esille tulevat asiat (META) 

Valtio-opin muutoksia koskevassa keskusteluillassa pedagoginen johtaja oli ollut myönteinen YFI:n 

sisäisen kilpailun lisääntymiselle. 

Ennen vuosikokousta tarkoitus järjestää hallituksen yhteinen illanvietto. 

3mioita järjestävien ainejärjestöjen hallitusten välille on suunnitteilla sitsit. 

 

24 Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään vuosikokouksena 28.11. 

 

25 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 19.01. 

 

 

 

 

   _______________________________                            _______________________________ 

                    Jenna Reunanen        Saija Halme 

                     Puheenjohtaja           Sihteeri 

 

   _______________________________                            _______________________________ 

 Mikko Piltonen      Kari Suomalainen 

                  Pöytäkirjantarkastaja                        Pöytäkirjantarkastaja 


