
 

Fokus ry kokous 3/2018  

Hallituksen kokous 

Aika: Tiistai 6.3.2018 klo 16.15 

Paikka: Lea Pulkkisen Sali, Agora 

Osallistujat:  

Hallituksen jäsenet: Vilma Viitasaari, Oona Tenkanen, Venla Isomäki, Nelli Nora, Vera Kauppinen, 
Antti Ollikainen, Elli Jutila 

Toimihenkilöt: Veera Rahikainen, Pirita Katajamäki, Roope Nieminen, Ida Loponen, Janina Ranta, 
Kari Suomalainen, Anniina Vähäkoski (poistui kohdassa 20) 

Muut: Jenna Reunanen, Emilia Finnberg, Henna-Mari Koskela, Jenna Grundström, Sini Viander, 
Janne Toivonen 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous ajassa 16.24. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kari Suomalainen ja Nelli Nora. 

 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 

Jätettiin kohta auki. 

Ei palattu kohtaan, vaan edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen siirtyy seuraavaan 

kokoukseen. 

5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi sellaisenaan. 

6. Jäsenasiat 

Ei uusia jäsenhakemuksia 



7. Ilmoitusasiat 

8.3. järjestetään YFI-laitoksella ohjauskioski. 

Tutor-haku on päättynyt. 

8. Talous 

 

8.1. Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Taloudenhoitaja ei ollut paikalla, mutta on etukäteen ilmoittanut taloudellisen tilanteen olevan 

ihan hyvä. 

 

8.2. Tavarahankinnat 

Ehdotettiin laminointikoneen hankkimista, sillä oma laminointikone tulee edullisemmaksi kuin 

Yliopistopainolla laminointi. Kannatettiin laminointikoneen hankintaa ja valtuutettiin Nelli 

ostamaan sellainen. 

Hallituspaidat on tilattu. Hallituspaitoihin saatiin Pasargadilta 100e sponsorointi, Pasargadin logo 

painetaan hihaan. 

Fokus-collegekysely on tehty, kiinnostusta paitatilaukseen oli jonkin verran. Fokuksen logo tulee 

paitaan yksivärisenä. 

 

8.3. Kulukorvaukset 

Hyväksyttiin kulukorvaukset 28,50e Veera Rahikaiselle saunaillan tarjoiluista ja tarvikkeita. 

 

9. Koulutuspolitiikka 

Ohjauskioski tulossa, opintojen aikatauluttamiskyselyä käyty läpi. 

Harjoittelun kriteerit muutettu.  

Valintakoeryhmä kokoontuu ensi viikolla.  

Laitoksen nettisivuja ollaan päivittämässä, Jenna toivoo lisäkommentteja päivitettävistä tiedoista. 

 

10. Sosiaalipolitiikka 

Rasismin vastainen viikko järjestetään 19.-25.3. Sopo-valiokunnassa kyseltiin Fokuksen 

kiinnostusta epäreiluun kahvitilaisuuteen. Idea sai kannatusta, joten Venla ilmoittaa Fokuksen 

mukaan.  

Venla kokoaa muutaman muun sopon kanssa nettisivuille sopivan hyvinvointipaketin. 



Talentia ehdottanut yhteistä työelämäiltaa sosiaalityön opiskelijoille. Taso ry sponsoroisi. 

11. Tapahtumat 

Tapahtumavastaavat eivät olleet paikalla.  

Bailataan.fi on työn alla tapahtumalippujen myyntiä varten. 

Erasmus on ehdottanut yhteisiä sitsejä, idea sai kannatusta kunhan löytyy yhteinen ajankohta. 

 

12. 3miot 

3mio-vastaava ei ollut paikalla. 

Mobilepay:n käyttöönotto aloitettiin edellisen 3mio-lipunmyynnin alla ja sen käyttöä jatketaan 

myynnin apuna. 

 

13. Kulttuuri 

JyväSpeksin kanssa on tehty yhteistyösopimus. Fokus ry sponsoroi JyväSpeksiä 80 eurolla ja 

mainostaa speksiä vähintään yhdessä julkaisussa. Vastineeksi saadaan alennusta lipuista ja logo 

JyväSpeksin mainoksiin. 

Teeleidiin on otettu yhteyttä teemaistelusta. Tapahtuma onnistuisi max. 20 hengelle nopeallakin 

varoitusajalla. 

 

14. Liikunta 

Liikuntavastaava ei ollut paikalla. 

Liikuntatapahtuma on tulossa, mutta päivää tai paikkaa ei ole lyöty lukkoon.  

 

15. Tiedotus ja viestintä 

Fokus-videoon saatu tiimi kasaan.  

Domainmaailmalta on kysytty sähköpostitileistä. Nettisivujen domain maksettu taas vuodeksi 

eteenpäin. 

Hallituksen pitämät Snapchat-mydayt olivat suosittuja, nyt myday-vuoroja saavat muut 

yhdistyksen jäsenet. Myös nettisivujen vaihtariblogisarjan ensimmäinen osa oli menestys. 

16. Fogue 

Fogue-vastaavan suunnittelemille jutuille on löytynyt kirjoittajat. Kuvia ja muuta materiaalia 

otetaan vastaan. 

 



17. Kansainvälisyys 

Mephiston kv-vastaavan kanssa on mietitty yhteistä vaihtaritapahtumaa. 

 

18. Ympäristö ja kehitysyhteistyö 

Ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava ei ollut paikalla. 

 

19. Yritysyhteistyö 

Yritys- ja ulkosuhdevastaava menossa 7.3. Passioniin neuvottelemaan yhteistyöstä. Halutaan 

enemmän hyötyjä jäsenille. Muiden sopimusten uusimista ei ole vielä selvitetty.  

 

20. META 

Puolueen puheenjohtaja on kysynyt Fokukselta ensi syksyn suunnittelusta. Sovitaan esim. 

iltakoulussa Fokuksen linja.  

Suurkopon pestiä pitäisi selkeyttää ensi vuoteen. Jenna jatkaa pestiä kevääseen asti. Suurkopon 

olisi hyvä olla myös hallituksen jäsen. Yritetään sopia tapaaminen kopojen jatkosta. 

Haalarimerkki-inventaario lähitulevaisuudessa.  

SYY-kuulumisia: 4.4. työelämätapahtuma Opinkivellä 18.4. vappusitsit Helena-salissa 

Tilapalvelualoite allekirjoitettu ja viety eteenpäin.  

 

21. Seuraava kokous 

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta myöhemmin. 

 

22. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous ajassa 17.12 

 

 

 

 

 

 



___________________________  

Vilma Viitasaari 

puheenjohtaja 

 

 

___________________________ 

Kari Suomalainen 

pöytäkirjantarkastaja  

___________________________ 

Oona Tenkanen 

sihteeri 

 

 

___________________________ 

Nelli Nora 

pöytäkirjantarkastaja 

  

 

 

 

 

 


