
Kokous 1/2015

Fokus ry

Kokous

Aika: 22.1.2015 klo 17:00                                                                                                     Pöytäkirja

Paikka: Lea Pulkkisen salin takkahuone, Agora

Osallistujat: 

Hallituksen jäsenet: Tanja Lehto, Bella Forsgren, Veli-Matti Heiska, Riitu Pirkkalainen, Jyrki Virta, 
Marianne Väyrynen, Jenna Reunanen, Reetta Kinnunen, Tuomo Virtanen, Joonas Haggren, Ville 
Hakala

Toimihenkilöt: Oula Palttala, Milja Rauhansalo, Kristiina Simula (poistui kohdassa 19), Mikko 
Piltonen, Enni Ailoranta, Sara Niskanen, Elina Hietala, Tiina Ohrling 

Muut: Saija Halme 

1 Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 17.10. 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja edellisen pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Milja Rauhansalo sekä Jenna Reunanen.

4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

5 Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen

Puhe- ja läsnäolo-oikeus myönnetty kaikille.

6 Jäsenasiat 

6.1 Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia jäsenhakemuksia

6.2 Jäsenluettelon pitäminen



Päätettiin, että varapuheenjohtaja Bella Forsgren pitää jäsenluetteloa

7 Ilmoitusasiat 

SYY Jyväskylän hallitus toivoo, että Fokus valitsisi SYY-yhteyshenkilön.

Puolue ry lähettää terveisiä, että haluaa tehdä yhteistyötä Fokuksen kanssa mm. sitsien ja YFI-
olympialaisten muodossa. 

Fokuksen hallituksen ryhmäytymiskoulutus järjestetään helmikuun aikana, ajankohta tarkentuu 
myöhemmin.

Järjestöseminaari järjestetään ensi viikolla.

Kehy-vastaava Rosa Heikkiseltä terveisiä, että yhteistyö on tervetullutta kehy-asioissa.

8 Talous

8.1 Tilin tilanne ja laskujen hyväksyminen

Esiteltiin tilin tilanne. 

8.2 Tilin käyttöoikeudet ja maksukortti

Tilinkäyttöoikeudet päätettiin poistaa Lasse Heikkilältä ja annetaan Tanja Lehdolle. 
Tilinkäyttöoikeudet säilyvät Veli-Matti Heiskalla. Maksukortti säilyy Veli-Matilla. Maksukortin 
mahdollisesta uusimisesta ottavat selvää Tanja ja Veli-Matti.

8.3 Hankinnat ja omaisuus 

Päätettiin pitää yllä edellisen hallituksen tekemä päätös siitä, että Fokukselle hankitaan omat 
kestomukit. Entinen ympäristövastaava Outi Pasanen ostaa mukit. Sovittiin, että mukit voidaan 
säilyttää Bellan ja Riitun kotona. 

Sovittiin, että Veli-Matti ja Jyrki tekevät inventaarion Ylistönmäellä sijaitsevan Fokuksen kaapin.

9 Järjestöasiat

9.1 Talous- ja toimintasuunnitelman laatijat

Talous- ja toimintasuunnitelman laativat Tanja, Veli-Matti, Bella ja Tuomo.

9.2 Nimenkirjoittajien vaihdos

Nimenkirjoitusoikeus puheenjohtajalla yksin tai varapuheenjohtajalla yhdessä taloudenhoitajan tai 
sihteerin kanssa. Nimenkirjoittajien nimet ja henkilöturvatunnukset ilmoitetaan patentti- ja 
rekisterihallinnolle.

9.3 Sääntömuutosten valmistelu

Säännöissä muutama monitulkintainen ja ongelmallinen kohta, joita syytä viilata, mm. hallituksen 
maksimikokoa voisi laskea, päätösvaltaisuuden kohtaa hioa. Sääntötyöryhmän, joka valmistelee 
sääntömuutokset hallitukselle esitettäväksi, muodostavat Tanja, Joonas, Ville ja Riitu. 

10 Koulutuspolitiikka

Jenna ja Marianne olivat käyneet laitoskokouksessa, jossa oli puhuttanut esteettömyys. Opinto- ja 
tiedevaliokunnan kokouksesta kopot lähettivät sellaisia terveisiä, että on tulossa uusi 
kurssipalautejärjestelmä ja että kursseista on annettava palautetta, jonka pohjalta kursseja on 
mahdollista kehittää parempaan suuntaan.



11 Sosiaalipolitiikka

Ensi viikolla sosiaalivaliokunnan kokous, johon sopo-vastaava Reetta on menossa. Keväälle 
suunnitteilla lautapeli-iltoja sekä verenluovutustapahtuma. Mietittäväksi nostettiin, kuinka 
houkustella uusia opiskelijoita mukaan ainejärjestön tapahtumiin. Miettittiin myös, onko 
Vakiopaine-baari hyvä paikka lautapeli-iltoja varten – nähtiin kuitenkin helposti lähestyttäväksi, 
matalan kynnyksen paikaksi, jossa etuna baarin lautapelikokoelmat. 

12 Tapahtumat

Suunniteltiin tapahtumavuoden aikataulua:

– Ystävänpäiväsitsit 12.2 Puolueen kanssa yhteistyössä.

– 3miot 19.2. after ski -teemalla

– Fokus voisi järjestää rastin Amazing race -tapahtumassa vapun aikaan, tapahtuman 
projektipäällikköön on oltu jo yhteydessä

– Sputnik tiedustellut, onko Fokuksella kiinnostusta järjestää sitsit yhdessä Ynnän, Pörssin ja 
Sputnikin kanssa maaliskuun aikana – idea jätettiin harkintaan.

– Heitettiin esille idea kevätpikkujouluista kuin myös vappupiknikistä. 

– Apurahahakemuksessa mainittu vuosijuhlien järjestäminen, joten vuosijuhlat jossain 
muodossa on pidettävä.

– Mietittiin myös alumnisitsejä mahdollisesti yhteistyössä Puolueen kanssa.

– Mahdollisesti Fokuksen vuosijuhlasitsit voisivat samalla olla alumnisitsien roolissa. 

– YFI-olympialiset huhtikuussa

– Ennen kesälomien alkua voitaisiin mahdollisesti pitää Haukkalassa mökkeily- ja 
saunahengailu. 

13 Kulttuuri

Kokousta edeltävänä päivänä järjestetyssä sinfoniavisiitissä oli ollut 20 henkeä. Teatteri- ja 
sinfoniavierailuja on suunnitteilla ja luvassa kevään ajalle enemmänkin. Heitettiin ilmoille 
halukkuus nähdä Yksi lensi yli käenpesän -teatteriesitys. Myös taidemuseovierailu on suunnitteilla. 

14 Kehitysyhteistyö

Kehy-vastaava Rosa kyseli, onko Fokuksessa kiinnostunsta lähteä mukaan kehy-valiokunnan 
varainkeruuseen ravintolapäivän tiimoilta. Milja esitti kiinnostuneisuutensa. 

15 Kansainvälisyys

Kv-vastaava Elina on ottanut yhteyttä Mephiston, Puolueen sekä Stimuluksen kv-vastaaviin. Kv-
vastaava suunnitellut keskittyvänsä tiedottamaan tapahtumista vaihtareille sekä tekemään 
yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa. 

16 Ympäristö

Ympäristövastaava aikoo samalla ruokavastaavan ominaisuudessa keskittyä ruoan ekologisuuteen. 



Tiedusteltiin myös Fokuksen halukkuutta osallistua ainejärjestöjen ympäristökisaan, josta tulee lisää
informaatiota myöhemmin; halukkuutta osallistua kisaan löytyi.

17 Liikunta

Liikuntavuorot alkavat ensi viikolla. Ulkotapahtumia suunnitteilla myöhemmin keväämmälle. 12. 
helmikuuta järjestetään yliopiston ja ammattikorkean yhteinen liikuntatapahtuma Snowday. 

18 Fogue

Fogue-vastaava Sara saa perehdytyksen ensi viikolla. Fogue ilmestyy keväällä, netissä olevaa 
verkkoversiota saatetaan myös päivittää.

19 Tiedotus ja viestintä

Jäsenedut on päivitettävä nettisivuille. Mainostuskäytänteet yhtenäistettävä; mietittiin, miten ja 
millä rahalla saa mainoksen Fokuksen nettisivuille. Ainakaan ilmaista mainostilaa ei anneta 
kenellekään, vaan aina vastineeksi jotain – ts. rahaa tai yhteistyösopimus. Hallituksen jäsenten 
esittelyt laitettava nettisivuille. Web-vastaava Ville pohtinut, että viikkotiedotus järjestettäisiin 
erikseen tilattavan uutiskirjeen muodossa; samalla saa tilastoa siitä, kuinka moni seuraa 
viikkotiedotetta. Villelle kerrottava tulevan kuukauden tapahtumat kuukausitiedotetta varten. 
Nettisivuille enemmän sisäänheittomateriaalia potentiaalisia opiskelijoita varten. Pohdittiin 
hallituksen sisäistä viestintää ja Facebook-ryhmä todettiin toimivaksi tiedonvälitysalustaksi. Myös 
joku netissä toimiva kirjoitusalusta voisi helpottaa viestintää myös. 

20 Sopimusasiat

Pohdittiin, jatketaanko yhteistyötä Lumon kanssa. Tuomo käy neuvottelemassa – neuvotteluissa 
esiin mahdollinen halukkuus tehdä Fokuksen hyväntekeväisyyskalenteria yhteistyössä Lumon 
kanssa. Cheers kiinnostunut yhteistyöstä; kiinnostusta neuvotella tarjouksista, mutta ei kiinnostusta 
tehdä sopimusta, joka velvoittaa tapahtumien järjestämiseen paikassa. Pohdittiin myös, onko 
kiinnostusta uusia sopimusta Shakerin kanssa. Pohdittiin myös, haluaisimmeko yhteistyötä JES:in 
kanssa tai millaisia vierailuintressejä ylipäänsä on – yhteiskunnallinen yrittäjyys teemana herätti 
kiinnostusta. 

20.1 SYY-yhteyshenkilöksi valittu Tanja Lehto.

20.2 Talentia-yhteyshenkilöksi valittu Marianne Väyrynen.

21 Toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma

Työryhmäksi päätettiin Tanja, Bella, Veli-Matti ja Tuomo.

22 Fokuksen työryhmät

Tapahtumatoimikunta olemassa; toimikunnalla olemassa myös facebook-ryhmä.

23 META

Tanja tapaa perjantaina viesintä- ja koulutushenkilöä. 28.1. Tanja tapaa SYY:n puheenjohtajan, Oula
menee mukaan tapaamiseen. Tanja tapaa jäsenpalvelusihteerin 5.2. Päätettiin, että hallituksen 



virkistäytymis- ja tutustumisilta pidetään 3.2., Oula hoitaa tilavarauksen. 

24 Seuraava kokous

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään tiistaina 10.2. klo 16.15 

25 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19.32. 

______________________________ ______________________________

 Tanja Lehto       Riitu Pirkkalainen

                            Puheenjohtaja                  Sihteeri

______________________________ ______________________________

Milja Rauhansalo Jenna Reunanen

            Pöytäkirjantarkastaja            Pöytäkirjantarkastaja
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