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Fokus ry

Kokous 7.5.2014                                                                                           Pöytäkirja

Aika: 7.5.2014 klo 16.15

Paikka: Ilokiven hallituskabinetti

Osallistujat:

Hallituksen jäsenet: Lasse Heikkilä, Tinja Nieminen, Veli-Matti Heiska (saapui klo 16.25), Vanessa 
Koskipalo, Lotta Tiihonen, Outi Pasanen, Elina Lahtiola, Mikko Kasanen, Petra Kuisma, Kristiina 
Simula (poistui klo 18.07), Rosa Heikkinen (poistui klo 17.57), Juho Toivanen (saapui klo 16.27)

Toimihenkilöt: Atte Kiuru, Fanni Moilanen, Arttu Säynäjäkangas

Muut: Heidi Niinikoski, Konsta Vilkman, Nikko Rantanen (saapui klo 16.25)

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.19.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajia ei valittu, vaan pöytäkirja tarkastetaan ensi kokouksessa. Ääntenlaskijat 
päätettiin valita vain, mikäli niille kokouksen aikana ilmenee tarvetta.

4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kohdaksi 24 lisättiin ”Estellen kuulumiset”.

5 Uusien jäsenien hyväksyminen

Ei uusia jäseniä.

6 Ilmoitusasiat
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-Yleiset ilmoitusasiat

Fokuksen vappu sujui mukavissa merkeissä. Huhtikuun alussa Fokus teki retken Lahteen raveihin ja 
Fokus-hevosta Estelleä moikkaamaan. Yleisavustushakemuksen pisteytys ja määrä selviävät 
toukokuun aikana.

-JYY

JYY päätti liittyä Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) jäseneksi.

-SYY/Talentia/WOP

-SYY
SYY-Jyväskylän puheenjohtaja Heidi Niinikoski kävi tuomassa SYY:n terveiset. Vappusitsit olivat 
SYY-Jyväskylän viimeisin iso tapahtuma ja paikalla oli runsaasti myös fokuslaisia. SYY on mukana 
pääsykoekahveilla ja syksyllä fuksiaisissa sekä mahdollisesti myös fuksisitseillä. 24.9. on tulossa 
SYY:n uusien ilta Opinkivellä. Heidi kiitti Fokusta kevään yhteistyöstä ja toivoi sen jatkuvan 
aktiivisena syksylläkin.

-Talentia
Sossusitsit järjestettiin 8.4. ja niissä oli parisenkymmentä osallistujaa.

-WOP
Sosiologipäivät pidettiin 27.-28.3. Rovaniemellä ja ne sujuivat hyvin. Sosiologi-verkkolehden 
syksyn numeroon haetaan edelleen tekstejä ja kirjoittajia.

Siirryttiin kokoustauolle klo 16.30.

Palattiin kokoustauolta klo 16.35.

7 Talous

7.1 Tilin tilanne
Esiteltiin tilin tilanne.

7.2 Muut talousasiat
Alle 50 euron ostoista ei välttämättä tarvitse ilmoittaa ennakkoon muille hallituslaisille.

8 Koulutuspolitiikka

Petra kertoi HOPS-työryhmässä valmisteltavasta YFI:n opinto-ohjauksen uudistuksesta. Työryhmä 
tekee uudistuksesta ehdotuksen OKE:lle. Mahdollisen uudistuksen jälkeen opintohenkilökunta olisi 
aiempaa paremmin mukana opinto-ohjauksessa ja propedeuttisen kurssin yhteyteen tulisi 
opiskelijoille pakolliseksi muutama tapaaminen amanuenssin ja opintohenkilökunnan kanssa, joissa 
kartotettaisiin yliopisto-opintojen tarkoitusta ja suuntaa.

Sosiologian henkilökunnan ja opiskelijoiden vapaamuotoinen kahvitilaisuus järjestettiin 8.4. ja se 
sujui hyvin. Samoin 9.4. järjestetty YKP:n opiskelijoiden ja henkilökunnan lounastapaaminen sujui 
mukavasti. Sosiaalityön henkilökuntakahveille ei sen sijaan saapunut juurikaan opiskelijoita ja 
niiden tarvetta ja kehittämistä pohditaan. Vanhalta koulukunnalta on tullut myös palautetta, että 
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YKP:n perinteistä pizzailtaa ei saa hylätä.

Yliopiston johdon kyselytunti pidettiin 6.5., mutta paikalla ei ollut montaakaan opiskelijaa. 
Yhteiskuntapolitiikan professori Marja Järvelä jää eläkkeelle ja hänen jäähyväisluentonsa pidetään 
6.6. klo 12 Agoran Beeta-salissa.

9 Sosiaalipolitiikka

Pääsiäisviikolla pidettiin Fokuksen verenluovutusreissu ja kevään viimeinen lautapeli-ilta, jotka 
sujuivat vähäisistä osallistujamääristä huolimatta hyvin. Sopo-vastaava Elina muistutteli, että verta 
voi käydä luovuttamassa yksinkin, mutta tällöin on hyvä muistaa kertoa olevansa Fokuksen jäsen, 
sillä Fokus kerää luovutuksista pisteitä. Syksyllä on tulossa vähintään kaksi yhteistä 
verenluovutusreissua ja myös lautapelit jatkuvat silloin kuukausittain. Keväälle suunniteltu 
kirpputorikierros siirtyy syksylle. 

10 Tapahtumat

Poikkitieteellinen luontoretki Leivonmäen kansallispuistoon sujui hyvin, vaikka fokuslaisia Syrinx-
valtaisessa joukossa oli vain muutama. Vappu sujui kaikin puolin hienosti ja Fokus-simaa tehtiin yli 
50 litraa. Vappuklubilla Shakerissa äänestettiin uusi Fokus-drinkki ja vuoden hymyketuksi valittiin 
Outi Pasanen! Fokus pyrkii olemaan aktiivinen myös kesällä ja suunnitelmissa on ainakin 
jokaviikkoista puistohengailua. 

11 Kulttuuri

Huhtikuun alussa fokuslaiset kävivät Huoneteatterissa ja Keski-Suomen luontomuseossa. Keväällä 
on tulossa vielä yksi runoilta.

12 KV ja kehy

-KV
8.5. järjestetään kansainvälisesti painottuva grillaustapahtuma Kortepohjassa yhdessä Puolueen 
kanssa.

-kehy
Huhtikuussa järjestettiiin Reilun kaupan kahvitilaisuus, joka oli menestys. Adressiin saatiin 
runsaasti nimiä ja tiedekunta sitoutui Reilu Yliopisto -hankkeeseen. Lokakuussa on tulossa 
kehyviikko, jonne toivotaan Fokukseltakin osallistumista. Mietittiin myös ympäristön hyväksi 
järjestettävää lahjoitustapahtumaa syksylle.

13 Ympäristö

JYY:n viljelypalstoja voi nyt varata. 6.5. järjestettiin siivouspäivä ja fokuslaiset siivosivat 
Ylistönmäkeä.

14 Liikunta

YTK:n vappuolympialaiset sujuivat loistavasti ja Fokus voitti myös jalkapallon. Olympialaisista 
pyritään tekemään perinnetapahtuma. Liikuntavuoroon on tulossa syksyllä muutoksia ja Fokukselle 
pyritään saamaan kaksi vuoroa viikkoon.
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15 Fogue

Foguen valmistuminen on hieman viivästynyt, koska taittajalle tuli yllättäviä menoja. Jutut ovat 
kuitenkin kasassa ja lähinnä taiton/kuvien kanssa tehdään vielä viilauksia. Lehti saadaan kuitenkin 
todennäköisesti aivan lähiaikoina ulos. Kaavailtiin Foguen myyntitapahtuman järjestämistä.

16 Tiedotus ja viestintä

Kevään viimeinen Fokus-tiedote julkaistiin 6.5. Nettisivujen kehittämispalaveri pidetään lähiaikoina 
ja niiden uudistus pyritään saamaan pian käyntiin.

17 Yritysyhteistyö

Haalarisponsoreita etsitään. Kevään kolmannet ja viimeiset 3miot sujuivat hyvin ja seuraavat 3miot 
järjestetään jälleen syksyllä.

18 Fokuksen kesä

Fokus pyrkii olemaan aktiivinen myös kesällä ja hengailuiltoja pyritään järjestämään viikoittain.

19 Fuksit, tutorit & alkusyksy

YKP:n tutoreiksi valittiin Armi Korhonen, Bella Forsgren ja Riitu Pirkkalainen, Sosiologian 
tutoreiksi Aleksi Suuronen, Juho Salo ja Riikka Rautiainen ja sosiaalityön puolestaan Marianne 
Väyrynen ja Selina Laitila. Fokuksen fuksivastaava on Fanni Moilanen ja Fokuksen ja tutoreiden 
välillä pyritäänkin tekemään tiivistä yhteistyötä.

Uusien iltaa Rumassa kaavailtiin alustavasti järjestettäväksi 3.9., hallituksen esittäytymisiltaa 
Opinkivellä 11.9. ja fuksiaisia 17.9. Fuksisitsejä kaavailtiin lokakuun alkuun ja YFI-risteilyä 
puolestaan marraskuun lopulle.

20 Vuosikokouksen aika & paikka

Vuosikokous järjestetään YFI-risteilyn ajankohdasta riippuen todennäköisesti joko 19. tai 26. 
marraskuuta. Paikaksi kaavailtiin alustavasti Jaloa, Mataraa tai Ruthin vinttiä.

21 Vuosijuhlat & vujuviikko

Fokuksen 40. vuosijuhlat järjestetään lauantaina 25.10. Aaltosalissa. Käytiin läpi vuosijuhlien 
tilanne ja suunniteltiin vuosijuhlaviikon sisältöä.

22 Huppareiden tai muun oheistuotteen hankinta

Edellisen hallituksen kaavailemaa hupparitilausta pyritään viimein edistämään. 
Korttimaksupäätteen hankkimisesta keskusteltiin ja sen järkevyyttä selvitetään. Fokustarroja 
päätettiin tilata lisää ja Tinja alkaa kysellä tarjouksia. Fokuksen juhlavuosi-merkin suunnittelusta 
järjestetään kilpailu elokuun puolivälissä ja kilpailun voittajan (materiaalisen) palkinnon arvoksi 
päätettiin 30 euroa.
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23 Palautteen kerääminen jäseniltä Fokuksen kevään toiminnasta

Päätettiin, että kerätään palautetta kevään toiminnasta ja tehdään kysely viime vuoden 
palautekyselyn pohjalta.

24 Estellen kuulumiset

Varsa kasvaa kovaa vauhtia ja sen takia treenaamisen kanssa pitää edetä varovaisesti, mutta 
säännöllisesti. Alkuviikosta prinsessa oli livahtanut aitauksestaan ja lähtenyt omin päin 
ulkoilemaan, muttei lähtenyt pihapiiristä mihinkään, koska tarjolla oli tuoretta ruohoa. Ruokahalu 
on siis ainakin kohdallaan. Kesäkuussa Estelle lähtee laitumelle parin kuukauden kesälomalle. Jos 
sattumalta liikuskelette Lammilla (lähellä Hämeenlinnaa), hepoa saa käydä moikkaamassa. 

25 META

-Fokuksen tavaroiden inventointi aka. kevätsiivous
Fokuksen tavarat pyritään saamaan järjestykseen ja oikeille paikoilleen.

-Hallituksen virkistäytyminen
Hallituslaiset kokoontuvat vapaamuotoisesti puimaan mennyttä kevättä ja tulevaa syksyä tiistaina 
20.5.

-Pääsykoekahvit
Sosiaalityön pääsykokeet järjestetään 22.5. ja YKP:n ja sosiologian pääsykokeet 5.6. 
Pääsykoekahvit järjestetään ja niistä ollaan yhteydessä laitokseen, joka on perinteisesti sponsoroinut 
niitä.

26 Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

27 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.26.

________________________                                                                  _______________________
Lasse Heikkilä, puheenjohtaja                                                                  Vanessa Koskipalo, sihteeri


