
Kokous 4/2015

Fokus ry
Hallituksen kokous

Aika: 13.4.2015 klo 17:15                                                                                                     

Paikka: Lea Pulkkisen salin takkahuone, Agora     Pöytäkirja

Osallistujat

Hallituksen jäsenet: Marianne Väyrynen, Joonas Haggren, Jenna Reunanen, Reetta Kinnunen, 
Ville Hakala, Veli-Matti Heiska, Bella Forsgren, Riitu Pirkkalainen
Toimihenkilöt: Oula Palttala, Kristiina Simula, Enni Ailoranta, Sara Niskanen, Milja Rauhansalo 
(saapui kohdassa 6), Tuomo Virtanen (saapui kohdassa 6, poistui kohdassa 22)

Muut: Lasse Heikkilä

1 Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 17.15

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenna Reunanen sekä Reetta Kinnunen. 
Ääntenlaskijoiksi valittiin Joonas Haggren sekä Lasse Heikkilä.

4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

5 Jäsenasiat
Keskusteltiin jäsenrekisteristä ja sen mahdollisesta päivittämisestä, katsotaan sääntöuudistuksen 
yhteydessä. Ei uusia jäsenhakemuksia.

6 Ilmoitusasiat
Puheenjohtaja Tanja erosi virastaan. Vpj Bella hoitaa puheenjohtajan tointa niin kauan, kunnes 
yhdistyksen kokouksessa valitsemme uuden puheenjohtajan. Keskusteltiin jaksamisesta, 
ainejärjestötyöstä ja vastuun jakamisesta. Puhuttiin, että Bella hoitaa puheenjohtajan tointa 



kevään loppuun asti ja kevään lopulla kutsuttaisiin yhdistyksen kokous, jolloin uusi 
puheenjohtaja aloittaisi syksyn alusta. Kaikki lyödään lukkoon syksyä varten ja uusi pj astuisi 
valmiiseen pöytään. Puhuttiin, että koko jäsenistölle on ilmoitettava mahdollisimman pian 
puheenjohtajan erosta ja siitä, että Bella hoitaa puheenjohtajan virkaa seuraavaan kokoukseen 
asti. Riitu hoitaa tiedotusasian jäsenistölle sähköpostin sekä Facebookin kautta. 
Varainhoitaja Veli-Matti lähtee syksyllä vaihtoon Saksaan syksyksi, joten myös uuden 
taloudenhoitajan nimitys on pian ajankohtainen. 
Huomenna merkkimarkkinat 10.00-15.30. Myyjiksi lupautuivat 10-12 Jenna, Sara ja Veli-Matti. 
12-14, Riitu 14-. 
JYYn kuulumisia kertoi Lasse, vaalikiireitä kevät täynnä, yksi hallituksen jäsen hakenut eroa.

7 Talous
Rahaa 402,64 €. Muutamia laskuja tulematta. 
Maksetaan Tiinalle 90 € teatterikulukorvauksia. 

8 Kehitysyhteistyövastaavan eron myöntäminen ja uuden vastaavan nimitys hallituksen 
toimihenkilöksi
Myönnetään ero Rosa Heikkiselle. Nimitetään uudeksi kehitysyhteistyövastaavaksi Milja 
Rauhansalo. 

9 Koulutuspolitiikka
Kopo-vastaavat kertoivat kuulumisia. LOOP-rakennusta, johon tiedekuntamme piti sijoittaa, ei 
ole tulossa.

10 Sosiaalipolitiikka
Lautapeli-ilta viime viikolla, osanottajamäärä oli heikko. Verenluovutus tiistaina 21.4. klo 15.00.

11 Tapahtumat
Sunnutaina vaalivalvojaiset Lillukasssa. 23.4. Vappuvilske Puolueen, Stimuluksen ja Ynnän 
kanssa. Vappuolympialaiset tulossa myös. Mietinnässä retki Laajavuoren seikkailupuistoon. 
Aiemmin ollut puhetta myös kesäkaudenaloittajaisista Kiviniemen saunalla – ehkä toukokuulla 
koko yhdistykselle illanviettoa siellä. Fokuksen vappu -tapahtuma tehdään Facebookiin. 

12 3miot
3miot 23.4. Sopimus loppuu nyt. Keskusteltiin, halutaanko jatkaa sopimusta – sai kannatusta. 
Lippujen menekki ollut verraten heikkoa. Puhuttiin, että mahdollisesti lasketaan 
lipunmyyntimääriä tai muutetaan sopimuksen muotoa. 

13 Kulttuuri
Kulttuurivastaava ei paikalla. 



14 Liikunta
Vappuolympialaiset 26.4. Pääohjelmanumerona jalkapallo-ottelu. Salibandyturnaus 
viikonloppuna. Paintballia toivottu ja ollaan ehkä järjestämässä toukokuulla.

15 Fuksiasiat
Neuvotteluja kolmansista tutoreista ollaan käyty. Puhuttiin uusien illan, saunaillan ja fuksiaisten 
ajankohdasta. Jokaisen pääaineen tutortoimintaan on varattu rahaa. Sovittiin, että järjestetään  
Fokuksen uusien ilta keskiviikkona 2.9. Saunaillan ajankohdaksi päätettiin tiistai 8.9. Enni varaa.

16 Tiedotus ja viestintä
Tapahtumista tiedotettava tiedottajalle nohevammin. Nettisivujen etusivuja voisi päivittää. 
Tiedekunnalle laitettava noottia ja tiedotusta siitä, että opiskeluasioita voisi tiedottaa muuten 
kuin Fokuksen sähköpostilistan kautta. 

17 Fogue
Fogue-vastaava kertoi, että muutamia juttuja kasassa, monia juttuja kehittelyn alla. Vielä ei 
varmaa, lähettääkö yliopisto kutsukirjeen – jos ei, niin Fogue lähetettävä erikseen. Foguen 
toimitettaisiin tiedekunnalle ja tiedekunta hoitaa postituksen joka tapauksessa. Puhuttiin, että ei 
tehdä kovin suurta painosmäärää lehdestä. Taittajaa haetaan, ja pieni palkkio voidaan maksaa.

18 Kansainvälisyys
Kv-vastaava ei paikalla.

19 Ympäristö
Ympäristöviikon koordinaattori valittu, ja jos ideoita ympäristöviikolle on, niitä voi ilmoittaa 
ympräistövastaavalle.
Ainejärjestöjen siivouspäivä järjestetään 5.5. Kartoitettiin, onko kiinnostusta ja haluaako Fokus 
lähteä siivouspäivään mukaan – sai kannatusta.
Sovittiin myös, että Fokuksen kestoastiat voi laittaa yliopiston lainauslistalle, jotta muutkin niistä
voivat hyötyä.

20 Kehitysyhteistyö
Uusi kehitysyhteistyövastaava valittiin kokouksessa, toiminta vasta käynnistymässä. 

21 Yritysyhteistyö
Yritysyhteistyön saralla kaikki hyvin.

22 Muut esille tulevat asiat (META)
Pohdimme, teemmekö Fokuksen nimissä simaa vapulle. Oula lupautui tekemään 10 litraa vapun 
tapahtumia varten. Vappuaaton Fokus-tapahtuma puhututti ja jäi vielä auki. 



23 Seuraava kokous
Keskusteltiin, että syksyllä voisi pitää kokouksia kahden viikon välein nykyisen kuukausittaisen 
kokouksen sijasta kokouksen sujuvoittamiseksi. Hallituksen kokous ma 4.5. klo 16.15. 
Yhdistyksen kokous ma 11.5. klo 17.15.

24 Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.17.

______________________________ ______________________________

       Bella Forsgren       Riitu Pirkkalainen

                            Puheenjohtaja                  Sihteeri

______________________________ ______________________________

Reetta Kinnunen Jenna Reunanen

            Pöytäkirjantarkastaja            Pöytäkirjantarkastaja
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