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Fokus Ry 

Yhdistyksen kokous 

Aika: 24.2.2016 klo 16.15 

Paikka: Agora C234                  Pöytäkirja 

 

Osallistujat: 

Hallituksen jäsenet: Tiina Ohrling (poistui kohdassa 13), Enni Ailoranta (poistui kohdassa 11), 

Reetta Kinnunen (poistui kohdassa 11), Maria Niemelä, Kari Suomalainen, Joonas Haggren, Tuomo 

Virtanen, Jenna Reunanen, Saija Halme 

Toimihenkilöt: Maria Hakkarainen (poistui kohdassa 13), Milja Rauhansalo (poistui kohdassa 13), 

Saima Tossavainen, Matti Laukkarinen, Tuomas Raatikainen, Jere Oksanen, Mikko Piltonen 

Muut: Simo Korpela (poistui kohdassa 11), Jyrki Virta (poistui kohdassa 13), Viivi Kaikkonen, 

Juuso Aumala (saapui kohdassa 10, poistui kohdassa 13), Atte Orädd (saapui kohdassa 10, poistui 

kohdassa 13) 

 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 16.20. 

 

2 Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Viivi Kaikkonen. Sihteeriksi valittiin Saija Halme.  

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Milja Rauhansalo ja Maria Niemelä. 

Ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Piltonen ja Kari Suomalainen. 

 

3 Kokouksen päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin kaikille osanottajille. 

 

5 Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 



6 Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Kohta jätettiin auki. 

Kohtaan palattiin kohdan 7 jälkeen ja edellisten kokousten pöytäkirjat hyväksyttiin. 

 

7 Ilmoitusasiat 

- Keskusteltiin ja päätettiin speksin sponsoroinnista. 

- JYY:n yleisavustusten haku alkaa 1.3.  

- Puolueen vuosijuhlat järjestetään 18.3. ja Fokukselle on varattu 2 paikkaa. Keskusteltiin 

osallistujien illalliskortin sponsoroinnista ja Mikko ja Tuomo ilmoittivat olevansa kiinnostuneita 

menemään, mutta ilmoittavat osallistumisestaan myöhemmin. 

- Mikko ilmoitti, että Talviturnajaisten päiväohjelma todennäköisesti perutaan vähäisen 

osallistujamäärän vuoksi, mutta illalla aiotaan saunoa Opinkivellä. 

- Reetta kertoi sosiaalivaliokunnan keskustelemista opintotuen leikkauksista ja esillä olleista 

opintotukiuudistuksen vaihtoehdoista. Keskusteltiin, tulisiko uudistus koskemaan myös nykyisiä 

opiskelijoita ja todettiin, että säästöjen aikataulutavoitteen vuoksi se on mahdollista. Esillä oli myös 

opintotukiuudistusta vastaan järjestettävä mielenosoitus ja sen tukeminen. 

- Viivi kertoi, että SYY-Jyväskylä järjestää huomenna cv- ja saunaillan, jossa viini- ja 

ruokatarjoilun lisäksi saa tietoa hyvästä cv:stä. 6.4. on tulossa SYY-Jyväskylän excursio Kuopion 

kriisinhallintakeskukseen. 

- Tuomolla oli kopo-asiaa tiedekuntien yhdistymisestä ja tavoitteesta yhdistää maisteriohjelmia. 

Oppiainekokouksissa on pohdittu YFI:n pääaineiden lähentymistä ja on esitetty 3 skenariota 

oppiaineiden yhdistymisestä. 3 viikon kuluttua oppiainekokousten linjaukset on määrä tulla julki, 

jonka jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus kommentoida asiaa. Muutokset tulisivat koskemaan 

kaikkia opiskelijoita opintosuunnitelman vaihtumisen myötä vuonna 2017, ja ensisijaisesti 

rakenteellisina, ei sisällöllisinä muutoksina. Kaikki YFI:n pääaineet yhdistävä massakandi tulee 

toteutumaan. Keskusteltiin myös kandi- ja maisteriohjelmien sekä jo myönnettyjen opinto-

oikeuksien säilymisestä. 

 

Palattiin kohtaan 6. 

 

8 Kulukorvausten hyväksyminen 

Päätettiin, että kulukorvauksia maksetaan Enni Ailorannalle sovitushaalarien palautuksesta 

koituneesta postimaksusta, Viivi Kaikkoselle kyykkä-kilpailun osallistumismaksuista, Maria 

Niemelälle sosiaalityön tutkimuksen päivien iltaohjelman tarjoiluista, Joonas Haggrenille 

pallopumpusta sekä Mikko Piltoselle sitsien pitsoista. 

 

9 Tavarahankinnat 

Laulukirjojen osalta on tehty sponsorisopimus Osuuskauppa Keskimaan kanssa. Lauluja aletaan 

kasata lähiaikoina, ja Facebookiin on tarkoitus tehdä päivitys lauluehdotuksia varten. 

Kangaskassien kuvasta on lähetetty yksi versio yritykselle, jolta kassit tilataan, mutta vastausta ei 

ole vielä saatu. 

Keskusteltiin uusien haalarimerkkien teettämisestä ja erilaisista vaihtoehdoista. 

 

 



10 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

Esiteltiin viime vuoden tilinpäätös, minkä jälkeen kokoukseen osallistuneet viime vuoden 

hallituksen jäsenet poistuivat kokoustilasta tilinpäätöksen käsittelyn ajaksi. Simo Korpela on käynyt 

läpi tilinpäätöksen eikä löytänyt huomautettavaa, joten ehdotettiin tilinpäätöksen vahvistamista ja 

vastuuvapauden myöntämistä. Ehdotusta kannatettiin, ja edellisen hallituksen jäsenet kutsuttiin 

takaisin sisään. 

 

11 Toimintasuunnitelman hyväksyminen 

Puheenjohtaja Jenna esitteli toimintasuunnitelmaehdotuksen, joka on tehty viime vuoden 

toimintasuunnitelman pohjalta. Ehdotus käytiin läpi kohta kohdalta, ja ainoa muutos tehtiin 

sääntöuudistuksen toteuttamisen osalta. Tämän jälkeen koko toimintasuunnitelma hyväksyttiin. 

 

12 Talousarvion hyväksyminen 

Jenna esitteli myös talousarvion tuloista ja menoista, joista molemmat osiot hyväksyttiin. 

Talousarvio hyväksyttiin kokonaisuudessaan ilman muutoksia. 

 

13 Muut esille tulevat asiat (META) 

Uusia jäsenhakemuksia oli tullut 7 kappaletta, ja uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Tomi Grönholm, 

Iines Onnela, Elena Pitkämäki, Eetu Ilmanen, Simo Oikarinen ja Laura Hintikka. Sonja Karppinen 

ei ole Fokuksen pääaineen varsinainen opiskelija eikä hän ollut hakenut kannattajajäsenyyttä, joten 

päätettiin, että hakemus jätetään toistaiseksi hyväksymättä ja siihen palataan seuraavassa 

kokouksessa.  

Maria Hakkarainen kyseli, olisiko Fokus kiinnostunut Metallityöväen Liiton sponsorista ja sovittiin, 

että voidaan kysyä liiton halukkuutta lähteä sponsoriksi. 

Keskusteltiin, että kuukausitiedotetta varten jokainen vastaava kirjoittaisi pestialueidensa 

tapahtumien kuvaukset Docsiin. Tiedotusvastaava sai kiitosta nettisivujen selkeyttämisestä ja hyvin 

käyntiin lähteneestä tiedottamisesta. 

 

14 Seuraava kokous 

Hallituksen kokous 30.3. klo 16.15. 

 

15 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 17.46. 

 

 

 

   _______________________________                            _______________________________ 

                    Viivi Kaikkonen        Saija Halme 

                     Puheenjohtaja           Sihteeri 

 

   _______________________________                            _______________________________ 

                    Milja Rauhansalo        Maria Niemelä 

                  Pöytäkirjantarkastaja                        Pöytäkirjantarkastaja 


