
Fokus ry 

Hallituksen kokous 

Aika: torstai 13.9.2018 klo 16.15 

Paikka: Lyhty 

Osallistujat: 

Hallituksen jäsenet: Viivi Kaikkonen, Vera Kauppinen, Roosa Jukola, Kaarina Korpisaari (poistui kohdassa 

14), Elli Jutila, Nelli Nora, Anniina Horto, Antti Ollikainen, Vilma Viitasaari, Oona Tenkanen, Sera 

Heikkilä (paikalla kohdat 7-16), Venla Isomäki (poistui kohdassa 11.2), Teemu Salmi (poistui 

kohdassa 16)  

Toimihenkilöt: Christian Kiviranta, Anniina Vähäkoski, Elina Salo, Pirita Katajamäki, Konsta Nori, Roope 

Nieminen (poistui kohdassa 13) 

Muut: Emilia Finnberg, Henna-Mari Koskela, Oona Pajunen 

 

1. Kokouksen avaus 

• Avattiin kokous ajassa 16.16. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

• Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Viivi Kaikkonen ja Anniina Horto. 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 

• Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

• Siirrettiin hyvinvointi kohdaksi 6 ja kulttuuri kohdaksi 7 ja hyväksyttiin esityslista 

työjärjestykseksi kyseisin muutoksin. 

6. Hyvinvointi: 

• Hyvinvointitiimi tavannut edeltävällä viikolla. Haluaisivat kehittää toimintaansa 

tiimimuotoisemmaksi ja ottavat ideoita vastaan.  

• Lokakuussa tulossa ympäristöviikko, jonka ajaksi on suunniteltu somekampanjaa, sekä 

hyvinvointiviikko, johon Fokus osallistuu jollain matalan kynnyksen tapahtumalla, kuten 

kahvituksella. Hyvinvointiviikolla järjestetään myös mielenterveyspäivän seminaari. 

• Keskusteltiin Fokuksen verenluovutuksesta. Mietittiin myös YFI:n yhteistä 

luovutustapahtumaa. Keskustelu jäi auki.  

• Sopovaliokunnan kokous tulossa seuraavalla viikolla. 

7. Kulttuuri 

• Budjettia jäljellä reilusti. Puhetta kierroksesta kaupungintalolle ja kaupunginmuseoon. 

8. Jäsenasiat 

• Hyväksyttiin kuusi uutta jäsentä. 

• Sovittiin, että tehdään Driveen tiedosto, jonka avulla voidaan helpommin seurata, että 

uudet jäsenet ovat jäsenmaksun maksettuaan saaneet etutarran ja Fokus-merkin. Laitetaan 

Veran yhteystiedot nettisivuille jäsenasioiden alle ja tiedotetaan selkeämmin, missä 

tapahtumissa Fokukseen voi liittyä ja miten tarran ja merkin saa liittymisen jälkeen. 
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9. Ilmoitusasiat 

• Stigma ry vuosijuhlat 7.11.  

• Kuopion yhteiskuntatieteilijöiden vuosijuhlat 13.10. 

• SYY:n uusien ilta 2.10. Opinkiven saunalla.  

• SYYspäivät Turussa 19.-21.10. 

• Talentian uusien ilta 22.10. 

 

10. Palautekyselyn läpikäyminen  

• Puheenjohtajat tekivät palautekyselyn hallituksen toiminnasta. Palautetta oli tullut paljon, 

16 vastannut. Tiiminvetäjät käyvät kyselyn tarkemmin läpi seuraavalla viikolla.  

11. Talous 

11.1. Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

• Taloustilanne on ihan hyvä, jäsenmaksuja tulossa. Toivottiin, että budjetin toteutumaa 

seurattaisiin vuoden aikana tarkemmin. Käteiskassassa on tällä hetkellä todella paljon 

rahaa, joka pitäisi siirtää pankkiin. 

11.2. Tavarahankinnat 

• Uusi kassalipas on hankittu. Jäsentarroja tulossa lisää ja logotarrat tulleet. Uusia 

tavarahankintoja ei suunniteltu. 

11.3. Kulukorvaukset 

• Myönnetään seuraavat kulukorvaukset:  

- 238,08e ja 232,90e nettisivujen ylläpitokuluista 

- 39e Fokus-videon musiikista 

- 100e Foguen taitosta 

- 42,79e suurkopon lahjasta 

- 15,64e kulukorvauksia kauppamatkoista YFI:n fuksitapahtumia varten, laskutetaan 

kolmasosa Puolueelta ja Mephistolta 

- 25e matkakorvaus sosiologiapäivistä, laskutetaan laitokselta 

12. Koulutuspolitiikka 

• Viivi on aloittanut pestinsä suurkopona.  

• Sosiologian lyhtyilta 25.10. Laitos haluaa yhtenäistää lyhtyiltojen ohjelmaa ja budjetoi 

500e/ilta. 

• Laitos haluaisi ihmisiä enemmän kv-harjoitteluun.  

• Laitoksella ollut epäselvyyttä, kehen ottaa yhteyttä opintoasioissa. Koulutussuunnittelija on 

ollut ylityöllistetty, oppiaineilla omat ohjaajat ja 2017 aloittaneista enemmän 

omaopettajat. Pyydetään laitokselta parempaa informaatiota opiskelijoiden suuntaan ja 

lisätään tietoa myös Fokuksen nettisivuille. 

• Sosiaalityön oppiainekokous tulossa seuraavalla viikolla 

• 25.9. kopovaliokunnan kokous 

 

13. Tapahtumat 

13.1. Tutkimustori 

• 11.10. klo 16-18 päivätapahtuma ja klo 18 eteenpäin rennompi iltatapahtuma, jonne laitos 

on toivonut ohjelmaa ainejärjestöiltä. Ideoitiin pieniä kilpailuja, joka ei vaadi suurta 

panostusta, mutta edistäisi Fokuksen näkyvyyttä tapahtumassa. Tapahtumavastaavat 

ehdottavat vastuuta ohjelmasta tapahtumatiimiläisille. Pandalle on laitettu viestiä 

sponsoroinnista 

 



13.2. Ekskursio 

• VOO ry on ehdottanut yhteistä illanviettoa, jonka voisi yhdistää mahdolliseen Helsingin 

ekskursioon. Ekskursion päivämääriksi ehdotettiin 9.-10.11. ja 15.-16.11.  Päätettiin koota 

ekskursiotiimi, johon ilmoittautuivat mukaan Vilma, Anniina H. ja Elli. Tiimi koostaa 

mahdollisista vierailukohteista vaihtoehdot, joista hallitus äänestää, ja tämän jälkeen ottaa 

niihin yhteyttä.  

13.3. Muut tapahtumat 

• Keskusteltiin vuosijuhlien ja vuosijuhlasitsien järjestämisestä. Esille nousivat mm. juhlien 

ajankohta, budjetti, vuosijuhlatiimin muodostaminen ja hallituksen rooli vuosijuhlilla. 

Päädyttiin siihen, että kunnon vuosijuhlia ei tänä syksynä ehditä järjestää. Sen sijaan 

pidetään Fokuksen ”syntymäpäiväjuhlat”, jonka yksityiskohdista päätetään iltakoulussa ja 

siirretään panos ensi vuoden 45-vuotisjuhliin. 

• Tulevat tapahtumat lisätty vuosikalenteriin. 

• Nelli ehdotti, että YFI-tapahtumat profiloitaisiin mieluummin Fokuksen, Puolueen ja 

Mephiston tapahtumiksi, sillä laitos ei ole mukana tapahtumien järjestämisessä vaan 

ainejärjestöt. Fokuksen tavoite näkyvyydestä kampuksella ei myöskään toimi YFI-liitteen 

alla. Keskustelu jäi auki, mutta sovittiin, että jatketaan iltakoulussa ja muodostetaan selkeä 

linjaus tapahtumista ja Fokuksen profiloitumisesta sekä koostetaan lista laitoksen 

ainejärjestökarenssin epäkohdista. 

14. 3miot 

• Kolmet 3miot syksyllä.  

• 10.10. Kasitsit eli 3mio-ainejärjestöjen sitsit Aalto-salissa. Fokuksen kiintiö sitseille on 20-30 

henkilöä. Rahaliikenne kiertää Ynnä ry:n kautta. 

15. Liikunta 

• Liikuntavuorot alkoivat kuluneella viikolla. YFI:n liikuntavastaavat ovat sopineet, että 

ainakin tässä vaiheessa yksi viikoittainen vuoro riittää ja katsovat tilannetta uudestaan 

tammikuussa. Koripallo pudotettiin lajilistalta, koska vuoroilla ei riitä kävijöitä. 

• 9.10. YFI:n pesäpalloturnaus.  

• Liikuntatapahtumien aktiviteeteiksi ehdotettiin Megazonea ja Laajavuoren seikkailupuistoa.  

16. Tiedotus ja viestintä 

• Fokus-video valmis, markkinointi aloitetaan maanantaista 17.9. alkaen ja video julkaistaan 

perjantaina 21.9. 50 euron budjetista jäi yli 11e, joka käytetään mainostamiseen. 

• Fokus-colleget ja kangaskassit kuvattu nettisivujen tuotemyyntiä varten. 

• Nelli toivoi, että panostettaisiin haalarimerkkien verkkomyyntiin ja tehtäisiin niitä varten 

nettisivuille oma välilehtensä. 

• Viestintätiimillä ollut kokous, jossa selkeyttäneet ja muuttaneet keskinäistä työnjakoaan. 

• Domainmaailmalta ei saatu Fokukselle sähköpostiosoitteita. Päätettiin, että tehdään gmail-

tilit sovituille pesteille. 

• Nelli ehdotti, että tehtäisiin omiin tapahtumiin merkkejä. Jatketaan keskustelua 

iltakoulussa. 

• Nettisivuille toivottiin jonkinnäköistä Fokus-historiikkia.  

17. Fogue 

• Fogue on postitettu fukseille ja julkaistu nettiin. Painoon meni 180e ja taittoon 100e.  

18. Kansainvälisyys 

• Kv-vastaava on suunnitellut Helmeen Kettugether-iltaa vaihto-oppilaille. 

 



19. Ympäristö ja kehitysyhteistyö 

• Laavuretki tulossa.  

• Parkun kanssa järjestetään kirpputorikierros ympäristöviikolla.  

• Fokus-colleget toimitettu suurimmalle osalle tilaajista. Paidoista on otettu tuotekuvat ja 

päätettiin järjestää syksyllä uusi tilausmahdollisuus. Sovittiin, että paidan hinta pysyy 35 

eurossa. 

20. Yritysyhteistyö 

• Teerenpelin ja Helmen sopimukset odottavat allekirjoittamista. Taikuri ei ole vastannut 

yhteydenottoihin. Antti on ollut Diiplen kanssa yhteydessä sopimuksen yksityiskohdista: 

saadaan 24 paitaa, joita jaetaan esim. fuksiaisten voittotiimille. Kahden kuukauden -40 

prosentin alennuskampanja Diiplen tuotteista aloitetaan syksyllä, päätetään tarkka 

ajankohta iltakoulussa.  

• Sovitushaalarit tulevat Fokukselle 14.9., pidetään sovitus- ja tilausmahdollisuuksia ainakin 

uusien illassa ja Maailman tila – luennoilla. Haalarisponsoreita saatiin seuraavasti: Helmi 

150, Passion 200e, Semma 500e. YKA:lta ja Talentialta saadut yleisavustukset sisältävät 

haalarisponsoroinnin. Fokus maksaa 23snt/haalarit, loppu hinnasta jää tilaajan 

maksettavaksi. Yritetään saada haalaritilaus mahdollisimman nopeasti liikkeelle.  

• Ehdotettiin mahdolliseksi yhteistyökumppaniksi kahvilaa, kuten Papu tai Pannukakkutalo. 

• Megazoneen laitettu yhteistyöpyyntö. 

21. META 

• Jatkettiin hallituksen Whatsapp-ryhmässä alkanutta keskustelua Puolueen ja Fokuksen 

yhteisestä sitsilaulukirjasta ja päätettiin, ettei sille ole tarvetta. 

• Viivi ja Jenna ovat ideoineet gradutyöpajaa. Sovittiin, että tapahtuman voi järjestää 

Fokuksen nimissä. 

• Kasviston hylly vaatii siivoamista, sovitaan sen ajankohta myöhemmin. 

22. Seuraava kokous 

• Päätetään seuraavan kokouksen aika ja paikka myöhemmin. 

23. Kokouksen päättäminen 

• Päätettiin kokous ajassa 18.17. 

 

 

 

___________________________  

Vilma Viitasaari 

puheenjohtaja 

 

 

___________________________ 

Anniina Horto 

pöytäkirjantarkastaja  

___________________________ 

Oona Tenkanen 

sihteeri 

 

 

___________________________ 

Viivi Kaikkonen 

pöytäkirjantarkastaja 

 


