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Fokus Ry 

Hallituksen kokous 

Aika: 19.4.2016 klo 17.15 

Paikka: Agora C231                  Pöytäkirja 

 

Osallistujat:  

Hallituksen jäsenet: Joonas Haggren, Jenna Reunanen, Saija Halme, Enni Ailoranta 

Toimihenkilöt: Maria Hakkarainen (poistui kohdassa 11), Jenna Grundström, Jere Oksanen, Mikko 

Piltonen, Matti Laukkarinen, Janne Lahtinen  

 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 17.23. 

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Piltonen ja Joonas Haggren. 

 

4 Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 

Kohta jätettiin auki. 

Kohtaan palattiin kohdan 8 jälkeen ja edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 

 

6 Jäsenasiat 

Ei uusia jäsenasioita. 

 

7 Ilmoitusasiat 

Yritys- ja ulkosuhdevastaava Janne Nokkala lähtee syksyksi vaihtoon, joten päätettiin selvittää 

haalarimainokset ja niiden hankkiminen toukokuun aikana. 

JYY:n avustukset on myönnetty, ja Fokuksen avustussumma kasvoi hieman viime vuodesta. 



SYY:n ja Fokuksen yhteistyösopimus on valmis, ja kokoukseen osallistujat pystyivät tutustumaan 

sen sisältöön. SYY on myös yksi haalarisponsoreista. 

Tapahtumavastaava Mikko kehottaa kaikkia osallistumaan vapun tapahtumiin ja bailaamaan! 

Keskusteltiin 3miot-lippujen myynnistä Vappuvilskeessä sekä myynnistä yleisesti. 

 

8 Talous 

Hyväksyttiin kulukorvauksien maksaminen Joonas Haggrenille simatarpeista, Saija Halmeelle 

kaksista kokouseväistä ja Jenna Grundströmille ystävänpäiväsitsien juomista. 

Dumppi maksaa Fokukselle osuuden 3mioiden ovimyynnistä. 

Keskusteltiin merkkimarkkinoiden myynnistä. 

Päätettiin, että kesän aikana suunnitellaan ja tilataan uusia haalarimerkkejä. Puhuttiin myös, että 

jäsenistöltä voisi kysyä, haluavatko he juuri heille suunnattuja merkkejä. 

Sovittiin, että Kasvistolle hankitaan lautapeli. 

 

Palattiin kohtaan 4. 

 

9 Koulutuspolitiikka 

Kopo-vastaava Enni kertoi laaja-alaisesta, YFI:n oppiaineiden yhteisestä kandista, jonka 

perusopinnot olisivat enemmän yleisiä ja ”tieteen teoria” –tyyppisiä sisällöltään. Suunnitteilla on 

myös kandin aloituspaikkojen vähentäminen. 

Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää ykp:n oppiainekahvit vapun jälkeen sekä uudesta 

opetussuunnitelmasta. 

Ykp:n kehittämispäivä järjestetään toukokuun 23. tai 24. päivä, jonne halutaan myös opiskelijoita. 

 

10 Sosiaalipolitiikka 

Sopo-vastaava ei paikalla. 

 

11 Tapahtumat 

Päällimmäisenä vapun tapahtumat: 

- Ke 20.4. siis SYY:n sitsit ja Vappuappro, jonne on riittänyt hyvin ennakkoilmoittautujia. 

- Kasviston avajaistapahtuma perutaan. 

- Pe 22.4. on YTK-olympialaiset ja Fokuksen jalkapallojoukkueesta uupuu vielä pelaajia, joten 

kaikki vaan mukaan! 

- Keskusteltiin Vappusitsien toast-valinnasta. 

- Näillä näkymin to 28.4. luvassa puistohengailua, jonka aikataulu ja pihapelit olivat esillä 

kokouksessa. 

- Puolueen kanssa yhteiseksi tapahtumaksi suunniteltu Kämppäappro pe 29.4. jää pelkästään 

Puolueen tapahtumaksi, koska Fokukselta ei löytynyt kämppää mukaan. Keskusteltiin, tarvitaanko 

tapahtumaa perjantaille ja päädyttiin, että tarvittaessa improvisoidaan. 

- Keskusteltiin vappuaaton etkoilusta ja päätettiin kysyä KOAS:in edustustilan käytöstä, joka 

varattaisiin aattoaamusta tai päivästä alkaen. 

- Fokus kokoontuu yhteen vappupäivänä piknikille Harjulle, jonne Jere tuo lipun. 

 

Keskusteltiin vappuviikon säästä, Fokuksen lipun huolehtimisesta sekä vapun budjetista. 



Sovittiin, että hankitaan vappuaatolle ja -päivälle sekä ruokaa että juomaa, ja Joonas on tehnyt myös 

alkoholitonta simaa. 

Ilmoitusasiana tuli esiin, että yliopiston tilapalvelut on hajotettu. 

 

12. 3miot 

Syyskuun 3miot-päivää ei vielä päätetty.  

Kevään viimeisissä 3mioissa Passionin edessä on buffet ja pihapelejä, ei muuta kuin 3mioille! 

 

13 Kulttuuri 

Kulttuurivastaava ei paikalla. 

 

14 Liikunta 

- Seinäkiipeilyexcuun osallistui 10 henkeä, liikuntavuorot pyörivät edelleen ja YTK-olympialaisissa 

jalkapallon lisäksi luvassa leikkimielistä pelailua ja muun muassa kahvia ja mehua. 

- JYY Cooper järjestetään 3.5., jonka jälkeen saunomismahdollisuus Opinkivellä. 

- Korkeakoululiikunta suunnittelee kuntosalia juomatehtaalle ehkä jo ensi syksyksi, mikä 

toteutuessaan nostaa mahdollisesti liikuntatarran arvoa. Kortepohjan kuntosalilaitteet siirrettäisiin 

juomatehtaalle, ja JYY on suunnitellut rakentavansa uuden kuntosalin Kortepohjaan. 

 

15 Fuksiasiat 

Fuksisyksyn suunnittelu alkoi: 

- 1.9. tutorit järjestävät fukseille ohjelmaa 

- Yliopiston avajaismessut järjestetään todennäköisesti pe 2.9. 

- Lauantaina 3.9. puistohengailua / piknik mahdollisesti YFI:n kesken 

- Uusien ilta 5.9. Helmessä, jota ennen kaupunkikierros ja hallituksen esittäytyminen, jatkot 

Rumassa 

-Saunailta järjestetään 7.9. Opinkivellä 

- Fuksiaisia suunniteltiin ke 14.9., jatkot Rumassa 

- Fuksisitsit 28.9. Ilokivessä 

 

Sosiaalityön pääsykoekahvit on 25.5. ja muilla oppiaineilla 31.5., jonne tarvitaan opiskelijoita 

kahvittamaan. Sovittiin, että laitetaan Facebookiin infoa, ja Joonas ja Mikko voisivat mahdollisesti 

hoitaa kahvitusta. 

Toukokuun alussa hallituksen on tarkoitus tavata tutoreita ja muita halukkaita fuksisyksyn 

suunnittelun merkeissä. 

Hallituksen esittäytymisestä fukseille sovitaan tutoreiden kanssa. 

 

16 Tiedotus ja viestintä 

Tiedotusvastaava ei paikalla. 

 

17 Fogue 

Fogue-vastaava ei paikalla. 

 

 



18 Kansainvälisyys 

Jyväskylän YK-yhdistys järjestää Hyväntekeväisyyshölkän maanantaina 25.4. 

Keskusteltiin vaihtareista ja heidän tapaamisesta. 

 

19 Ympäristö 

Ympäristövastaava ei paikalla. 

 

20 Kehitysyhteistyö 

Kehy-vastaava ei paikalla. 

 

21 Yritysyhteistyö 

Uusien yritysten kanssa yritetään löytää mahdollisuutta yhteistyölle. 

Käytiin läpi kangaskassiasiaa, ja päätettiin, että logoehdotus työstetään loppuun ja kassit tilataan 

ekomallisina. 

Toukokuussa olisi tarkoitus saada painoon laulukirjat, jonka alkupuolelle on tarkoitus sijoittaa 

tuttuja aloitusmaljalauluja, keskivaiheille tuttuja juomalauluja ja erikseen myös osio Fokus. 

Keskusteltiin uusien Fokus-laulujen sanoittamisesta, Puolueen pilkkalaulusta ja uusista säkeistöistä 

vanhoihin lauluihin. Ideoitiin myös lauluntekotalkoista, jotka voitaisiin pitää pe 29.4. 

 

22 Muut esille tulevat asiat (META) 

SYY:n risteily peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 

Huomenna 20.4. luvassa SYY:n sitsit. 

 

23 Seuraava kokous 

Hallitus kokoontuu näillä näkymin seuraavan kerran syksyllä, jonka tarkempi ajankohta selviää 

myöhemmin. 

 

24 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 18.54. 

 

 

 
   _______________________________                            _______________________________ 

                    Jenna Reunanen        Saija Halme 

                     Puheenjohtaja           Sihteeri 

 

   _______________________________                            _______________________________ 

                      Mikko Piltonen       Joonas Haggren 

                  Pöytäkirjantarkastaja                        Pöytäkirjantarkastaja 

 
 


