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Fokus Ry 

Hallituksen kokous 

Aika: 3.2.2016 klo 16.15 

Paikka: Agora C132                  Pöytäkirja 

 

Osallistujat: 

Hallituksen jäsenet: Reetta Kinnunen, Tiina Ohrling, Joonas Haggren, Tuomo Virtanen, Janne 

Nokkala, Kari Suomalainen, Maria Niemelä, Saija Halme, Jenna Reunanen 

Toimihenkilöt: Milja Rauhansalo, Janne Lahtinen, Jenna Grundström, Tuomas Raatikainen, Jere 

Oksanen, Saima Tossavainen 

Muut: Ronja Vauhkonen (poistui tauon aikana), Viivi Kaikkonen (poistui kohdassa 20), Matti 

Laukkarinen 

 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 16.20. 

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä edellisten pöytäkirjojen tarkastaminen 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joonas Haggren ja Tuomas Raatikainen. 

Ääntenlaskijoiksi valittiin Reetta Kinnunen ja Janne Nokkala. 

Edellisten kokousten pöytäkirjat siirtyivät hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa. 

 

4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Esitettiin, että esityslistaan lisätään kohta 19.1 Laulukirjat ‒ kohta lisättiin. 

 

5 Jäsenasiat 

Ei ajankohtaisia jäsenasioita. 

 

6 Ilmoitusasiat 



Opinkivelle siirtynyt Fokuksen postilokero tulee ilmeisesti sijaitsemaan kellarissa ainejärjestötilan 

lähellä. 

Fokuksen järjestökummi Lasse Heikkilä ei päässyt paikalle, mutta kuulumisia tarkemmin META-

osiossa. 

JYY järjestää järjestösitsit 10.2. ja järjestöaamiaisen 9.2. klo 9.30 Ilokivi 2:ssa, jossa käsitellään 

mm. avustusten hakemista. 

Fokus on voittanut JYY:n vuosittaisen ympäristökilpailun, hienoa! 

 

7 Talous  

Keskusteltiin Fokuksen rahatilanteesta ja sovittiin, että osa käteisestä viedään pankkiin 

talletettavaksi. Sovittiin myös, että talousvastaava Tiina ostaa toisen kassalippaan. 

Kulukorvauksia myönnettiin maksettavaksi Maria Niemelälle kokouseväistä, Jenna Reunaselle 

patentti- ja rekisterihallitukselle tehdystä nimenkirjoittajien vaihdoksesta, Jere Oksaselle 

kevätkauden avajaisbileiden rekvisiitasta ja boolitarpeista, Tiina Ohrlingille postimerkeistä ja Oula 

Palttalalle vuosikokouksen juomatarjoiluista. 

 

8 Koulutuspolitiikka 

Tuomo-kopo kertoi suunnitelmista toteuttaa 10 opintopisteen kursseja, jotka toteutuessaan 

kestäisivät vähintään 2 periodia ja niiden suoritusmenetelmät olisivat joustavia. Keskusteltiin 

kyseisten kurssien toteutumisen mahdollisuuksista ja eTenteistä humanistiseen tiedekuntaan 

liittymisen osalta.  

Sivuaineoikeudet ovat mahdollisesti vapautumassa kaikille yliopiston opiskelijoille.  

Sosiologian Giddens-lukupiiri jatkuu vielä ensi vuonna, mutta kandiuudistuksen jälkeen jäämässä 

pois. 

Maria-kopo oli ollut laitoskokouksessa, jossa oli puhuttu koko kanditutkinnon kestävistä kieli- ja 

viestintäopinnoista. Opinnot suunniteltaisiin ainekohtaisesti eikä varsinaisia kielten kursseja olisi. 

Opintosuunnitelmaryhmään (ops) kaivataan opiskelijaedustajia sosiaalityöstä. 

Ops-koordinointiryhmän on tarkoitus keskustella huomenna yliopiston ja laitoksen tulevista 

linjauksista, ja sovittiin, että Tuomo menee kokoukseen opiskelijaedustajana. 

 

9 Sosiaalipolitiikka 

Opintotuen uudistuksesta käydään neuvotteluja, jonne JYY:n sopoasiantuntija on menossa. 

Järjestöseminaarin sopo-koulutuksessa esille olivat nousseet kiusaaminen ja ulkopuolisuuden 

ehkäiseminen. Keskusteltiin matalankynnyksen tapahtumista ja ihmisten rohkaisemisesta käymään 

niissä. Facebookia ei pidetty kovin hyvänä viestintäkanavana, ja fuksien kohdalla tuutoreiden 

viestintää ja mahdollisesti oppiainerajat ylittävää yhteistyötä pidettiin tärkeänä. Keskusteltiin myös, 

voisiko hallituksella olla pääsy fuksien Facebook-ryhmään, jonka kautta tiedottaa tulevista 

tapahtumista ja sähköpostilistalle liittymisestä, sekä hallituksen yhteydenotosta tuutoreihin. 

Mahdollisia tulevia sopo-tapahtumia voisi olla leffailta ja peruskoulun kotitalousluokassa 

järjestettävä leipomis-/ruuanlaittoilta. 

Esillä olivat myös kiusaamiseen puuttumisen malli ja ahdisteluun puuttuminen, sisäilmaongelmat, 

joista tulee tarkempaa tietoa sähköpostilistalle, sekä YTHS:n uusi mahdollisuus käyttää 

lääkäripalveluja Skypen välityksellä. 

 



10 Tapahtumat 

Ystävänpäiväsitsit jouduttiin siirtämään viikolla eteenpäin väitöstilaisuuden takia, sitsaamaan 

pääsee 18.2. 

Pohdittiin uuden tapahtumatoimikunta-ryhmän perustamista Facebookiin, mutta todettiin, että 

vanhan ryhmän aktivoiminen olisi kannattavampaa. 

Lautapeli-ilta suunnitteilla pidettäväksi 16. tai 17.2. 

Tapahtumien osalta puhetta myös yhteistyöstä muiden ainejärjestöjen kanssa. 

 

11 3miot 

3miot-vastaava tutustumisillassa muiden 3miot-vastaavien kanssa, seuraavat 3miot 25.2. 

 

12 Kulttuuri 

Kulttuurivastaava ei paikalla, mutta Tampereelle suunnitteilla olevan excursion osalta vastaava ollut 

yhteydessä politiikan tutkimuksen ainejärjestö Iltakoulu Ry:hyn ja keskustellut kulttuurikierroksesta 

ja sitseistä. Myös kaupunginteatteriin oltu yhteydessä musikaalin tai näytelmän tiimoilta. 

 

13 Liikunta 

13.1 Liikuntavastaavan valinta 

Liikuntavastaavaksi valittiin Matti Laukkarinen. 

 

Helmikuun liikuntavuorot on nyt päivitetty ja tammikuun vuoroilla on käynyt ihan hyvin väkeä. 

3.3. järjestetään mahdollisesti hankifutis yhdessä Puolueen kanssa Mattilanniemessä ja myös 

Opinkiven sauna on varattu. Lisäksi tapahtumassa voisi olla muita lajeja, kuten lumikyykkä. 

Fukseilta on lähdössä joukkue MM-kyykkäkilpailuun 13.2. yhdessä Linkin ja Ynnän kanssa ja 

kannustajia toivotaan matkaan mukaan. Sovittiin, että sponsoroidaan fukseille puolet 

osallistumismaksusta ja annetaan haalareita lainaan. 

 

Siirryttiin kokoustauolle klo 17.18. 

Palattiin kokoustauolta klo 17.29. 

 

14 Tiedotus ja viestintä 

Kari on harjoitellut nettisivujen käyttämistä ja aikoo päivittää käyttöjärjestelmän lähiaikoina. 

Vastaavan ensimmäinen tiedote koski ympäristökilpailun voittoa. 

Sovittiin kuukausitiedotteen käyttöönotosta, johon pyritään kokoamaan kaikki tulevan kuukauden 

jäsenistöä koskettavat Fokuksen, SYY:n ja JYY:n tapahtumat. Kaikkia vastaavia pyydetään 

huolehtimaan omista tapahtumistaan ja niiden kuvausten tiedottamisesta ennen kuukausitiedotteen 

julkaisua. Myös Karia pyydettiin muistuttamaan vastaavia ennen julkaisuajankohtaa. 

 

15 Fogue 

Keskusteltiin alumnien tietoja koskevasta listasta, josta voisi olla hyötyä Foguen teossa. 

Puhuttiin myös palkanmaksamisesta taittajalle, ja taittajaksi voitaisiin saada myös viestinnän 

opintojen taittamisharjoittelija. 

 

16 Kansainvälisyys 



Vastaava ei paikalla, mutta ollut puhetta yhteydenotosta muihin kv-vastaaviin. 

 

17 Ympäristö 

Tuomas kertoi, että Tampereen kulttuuriexcun suunnitelmissa on ollut esillä sen liittyminen 

mahdollisesti myös ympäristöön. 

Pariisin ilmastokokouksen päätökset on julkistettu ja Planin Mitä?-verkosto on suunnitellut 

dokumentti-illan järjestämistä aiheeseen liittyen. Järjestelyissä voitaisiin tehdä yhteistyötä. 

 

18 Kehitysyhteistyö 

Yliopiston Intia-projekti naisten ja lasten hyväksi on päättymässä rahoituksen loppumisen vuoksi, ja 

projektin loppuraportti on tekeillä. Päätettiin, että Fokus tekee vuosittaisen lahjoituksen projektin 

hyväksi. 

Ilokivi 2:ssa on tarjolla lounas, jonka kautta saaduilla varoilla tuetaan kehitysyhteistyötä. 

Lounasmahdollisuus kaipaa lisää tiedottamista. 

20.2. järjestetään Ravintolapäivä, jonne tarvitaan auttajia. 

Yliopisto on järjestämässä Refugee Day –nimistä tapahtumaa, jonne on tarkoitus koota 

keskustelupaneeli liittyen maahanmuuttokeskusteluun ja pakolaiskriisiin.  

Milja on ajatellut olla yhteydessä YFI-laitoksen johtoon ja kysellä, miten Fokus ja opiskelijat 

voisivat auttaa pakolaisia tai tehdä asian hyväksi. 

Ilmastoaihe puhuttaa Mitä?-verkoston dokumentti-illan lisäksi myös tulevassa kehy-valiokunnan 

kokouksessa. 

Reilu Kauppa järjestää 19.3. reiluttajakoulutuksen, joka perehdyttää osallistujat vastuulliseen 

kuluttamiseen ja oikeudenmukaiseen kauppaan. Koulutuksen käyneet saavat reiluttaja-nimikkeen. 

 

19 Yritysyhteistyö 

Ruman yhteistyösopimus uusittiin samansisältöisenä kuin edellisenä vuonna. Käytiin läpi 

sopimuksen sisältöä ja keskusteltiin mahdollisesta Freetimen kanssa tehtävästä sopimuksesta, jota 

aletaan tunnustella. 

Kampaamo Lumon kanssa sopimus ollut tähän asti suullisena, ja vastaava on ollut yhteydessä 

omistajaan sen uusimisesta kirjallisesti. 

Keskusteltiin Fogueen mainoksista ja yhteistyökumppaneista. 

 

19.1 Laulukirjat 

Maaliyritys Tikkurilasta on saatu uusi sponsori laulukirjoihin ja myös yliopistopaino on ollut 

halukas lähtemään mukaan. Yhteistyö muiden yritysten kanssa on vielä auki. 

Päätettiin, että painatetaan laulukirjat kierresidottuina ja JYY:n yliopistokalenterin kokoisina, 

yhteensä 200‒250 kappaletta. 

Puhuttiin myös laulukirjan tekijöistä. 

 

20 Muut esille tulevat asiat (META) 

Käytiin läpi vuoden 2016 budjetti, joka hyväksytään myöhemmin järjestettävässä yhdistyksen 

kokouksessa. 

Keskusteltiin ainejärjestötilasta Opinkivellä ja sovittiin, että pidetään ainejärjestötilassa hallituksen 

kokoontumis- ja ryhmäytymisilta. 



JYY-kummi Lassen kuulumiset koskivat järjestöseminaaria ja –aamiaista, ja hän myös suositteli 

seuraamaan tiedekunnan rakennemuutoksia, jotta niihin voidaan vaikuttaa. 

JYY:n hallituksen opiskelijaedustajana toimii tänä vuonna Jani Kykkänen, jonka kautta Fokus saa 

luultavasti tietoa muutoksista. 

Fokuksen kestoruokailuvälineet ovat kadoksissa ja asiaa päätettiin alkaa selvittämään. 

 

21 Seuraava kokous 

Päätettiin, että pidetään seuraava kokous yhdistyksen kokouksena 2.3. klo 16.15, jolloin 

hyväksytään tämän vuoden budjetti ja toimintasuunnitelma. 

 

22 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 18.30. 

 

 

 

   _______________________________                            _______________________________ 

                    Jenna Reunanen        Saija Halme 

                     Puheenjohtaja           Sihteeri 

 

   _______________________________                            _______________________________ 

 Joonas Haggren   Tuomas Raatikainen 

                  Pöytäkirjantarkastaja                        Pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 

 

 


