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Fokus ry 

Kokous 11.9.2014                                                                                        Pöytäkirja                                                                                                                       

Aika: 11.9.2014 klo 16.00 

Paikka: Opinkiven sauna 

Osallistujat: 

Hallituksen jäsenet: Lasse Heikkilä, Tinja Nieminen, Veli-Matti Heiska, Vanessa Koskipalo, Lotta 

Tiihonen (poistui klo 17.02), Rosa Heikkinen, Outi Pasanen, Elina Lahtiola, Kristiina Simula, Annu 

Komulainen, Petra Kuisma, Mikko Kasanen 

Toimihenkilöt: Fanni Moilanen, Atte Kiuru, Arttu Säynäjäkangas, Aleksi Suuronen 

Muut: Anna Kokkonen, Tanja Lehto, Marianne Väyrynen, Reetta Kinnunen, Iida Mäntykangas, 

Milja Rauhansalo (saapui klo 16.16), Milla Poikolainen (saapui klo 16.16) 

 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.04. 

 

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 heille kokouksen aikana ilmenee tarvetta. 

 

4 Viime kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Viime kokouksen pöytäkirja kiersi läsnäolijoiden nähtävänä ja hyväksyttiin. 

 

5 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
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Kohta 12 ”Kulttuuri” siirrettiin kohdaksi 11. 

 

6 Uusien jäsenien hyväksyminen 

Fokuksen jäseniksi hyväksyttiin 36 uutta jäsentä. Luettelo uusista jäsenistä liitteenä. 

 

7 Ilmoitusasiat 

- Yleiset ilmoitusasiat 

Keväällä tehdyn pienimuotoisen palautekyselyn tulokset olivat melko samansuuntaisia kuin vuotta 

aikaisemmin tehdyn laajemman YFI:n opiskelijapalautekyselyn. Toimintaa pyritään jatkossa 

kehittämään sekä positiivinen että negatiivinen palaute huomioon ottaen. Ensi keväänä on jälleen 

tulossa laajamittaisempi palautekysely. 

- JYY 

JYYn jäsenmaksu saattaa tulevaisuudessa nousta yli 20 euroa Ilokiven peruskorjauksen ja YTHS:n 

valtiontuen leikkauksen vuoksi.  

Muistuteltiin JYYn järjestöklinikasta, joka kokoontuu keskiviikkoisin klo 15-16 Ilokivellä. Sen 

ideana on edistää JYYn ja järjestöjen välistä tiedonkulkua sekä tukea järjestötoimijoita heidän 

tehtävissään. Tavattavissa ovat sekä jäsenpalvelusihteeri että hallituksen järjestövastaavat. 

- SYY/Talentia/WOP 

SYY 

SYY-Jyväskylän työelämävastaava Anna Kokkonen kertoi järjestön terveiset: 10.9. SYY-Jyväskylä 

kokousti ensimmäistä kertaa tänä syksynä ja järjestölle kuuluu hyvää. Saunailta pidetään 

Opinkivellä 24.9. SYY osallistuu myös Fokuksen vuosijuhlaviikon työelämäseminaarin 

järjestämiseen. Jatkossa SYY-Jyväskylä pyrkii saamaan edustajan jokaiseen Fokuksen kokoukseen.  

Talentia 

Talentialla on Fokuksen fuksiaisissa rasti ja muutenkin toiminta on aktiviisempaa kuin aiemmin. 

WOP 

WOP on vasta palailemassa kesätauolta ja kokoustaa Helsingissä torstaina 18.9. Myös uutta 

Jyväskylän yliopiston WOP-edustajaa etsitään. 

 

8 Talous 

8.1 Tilin tilanne 

Esiteltiin tilin tilanne. 
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8.2 Muut talousasiat 

Vappu ylitti budjettinsa 50 eurolla, kun taas YTK-olympialaiset alittivat omansa reilusti. Pohdittiin 

pelihankintojen tekemistä lautapeli-iltojen saaman suuren suosion vuoksi. 

 

9 Koulutuspolitiikka 

Uuteen opinto-oppaaseen liittyvät vastaavuustaulukot löytyvät yliopiston nettisivuilta. Epäselvissä 

tapauksissa, kuten vain kirjapakettien ollessa suorittamatta, kannattaa kuitenkin varmistaa aina 

tentaattorilta, miten kurssi suoritetaan loppuun. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan 

yhteiskuntapolitiikan uudeksi professoriksi on valittu VTT, dosentti Tiina Silvasti. Hyviksenä 

toimiva Minna Ylilahti jää äitiyslomalle ja hänen tilalleen rekrytoidaan uutta hyvistä. Hyvistoiminta 

on ollut niin suosittua, että sitä on mietitty jopa lisättävän. 

Johdantokursseille on paljon ilmoittautuneita, mikä tarkoittaa, että pääaineopiskelijoiden lisäksi 

tiedekunnassamme riittää myös sivuaineopiskelijoita. Syksyllä alkoi uusi työn ja työelämän 

opintokokonaisuus, jossa myös laitoksen henkilökunta pääsee hyödyntämään omia preferenssejään. 

Opetuksen kehittämisryhmässä OKE:ssa ollaan huolissaan siitä, miten vähän opiskelijat tekevät 

opintopisteitä vuodessa. YFI-laitoksen opiskelijoista alle 20 % saavuttaa yli 55 opintopistettä 

vuodessa. Propedeuttista kurssia on tiivistetty viime vuosista ja pakolliseksi on lisätty 

hyvinvointikurssi. Uusi opintokäsikirja halutaan muutta yksinkertaisemmaksi ja sen tekoon etsitään 

kahta kandi- ja kahta graduvaiheen opiskelijaa. 

Harjoittelutyöryhmään haetaan uutta jäsentä. Harjoitteluun lähtöä on yhteiskuntatieteissä 

yksinkertaistettu ja vain yhteen kurssiin tarvitsee Korpissa ilmoittautua. Hops –työryhmä kaavailee 

ehdotelmaa maisteriopintojen suunnittelun liittämisestä 2-vaiheen HOPSiin. Tämä tarkoittaisi, että 

HOPS-II:een sisältyisi aiemman yhden tapaamiskerran sijaan kaksi tapaamista, joista ensimmäisellä 

suunniteltaisiin kandivaihe loppuun ja toisella puolestaan maisteriopintoja. 

Sosiaalityön opiskelijoiden ja henkilökunnan kahvittelut järjestetään 18.9. Ylistönmäellä teemalla 

”jatkavien opiskelijoiden info”. Lokakuussa on tulossa kaikille sosiaalityön opiskelijoille tarkoitetut 

isommat illanistujaiset. Alumnitoiminta on ollut sosiaalityössä vähäistä ja nyt henkilökunta 

aikookin käynnistellä sitä järjestämällä erityisen alumnikanavan, mahdollisesti myös Facebookkiin. 

7.10. järjestetään Ylistönmäellä YKP:n opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen ”pitsaa ja viiniä” 

–iltapäivä. Sosiologian Lyhtyilta on tulossa myöhemmin syksyllä. Kaavailtiin myös sopo-kopo 

yhteistyönä pidettävän hyvinvointi-iltaman järjestämistä. 

 

Siirryttiin kohtaan 11 ”Kulttuuri”, jonka jälkeen takaisin kohtaan 10 ”Sosiaalipolitiikka”. 

 

10 Sosiaalipolitiikka 

Syksyn ensimmäistä lautapeli-iltaa vietetään 22.9. Myös verenluovutusreissu on tulossa pian. 
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Ylistönmäen luento- ja neuvottelutilojen käyttöasteesta sekä Mattilanniemen uudisrakennuksen 

tarpeesta tehdään parhaillaan kartoitusta. Puheenjohtaja Lasse listasi kolme kohtaa, jotka aiotaan 

nostaa esiin uudisrakennusprojektiin liittyen. Ensinnäkin Ylistönmäen Y33:n ainejärjestötilan 

käyttöasteesta ei voida vetää johtopäätöksiä siihen, millainen tilan käyttö olisi, jos se olisi 

lähempänä opiskelijoita tai esimerkiksi isompi. Toiseksi mahdolliseen uudisrakennukseen tulevaan 

ainejärjestötilaan toivotaan 24/7 pääsyä, edes rajatulta määrältä henkilöitä. Ja kolmanneksi 

ainejärjestötilojen koot toivotaan suhteutettavan ainejärjestöjen koon mukaan. Myös kuntosalin 

tarvetta uudisrakennukseen pohdittiin, mikäli Monnarin sali muuttuu maksulliseksi. 

 

11 Kulttuuri 

Kulttuurivastaava Lotta hoiti pääasiassa Fokuksen kesähengailujen järjestämisen ja ne sujuivat 

hyvin. Kevään kulttuuritoiminnasta ja –tapahtumista on tullut hyvää palautetta ja sama linja tulee 

jatkumaan syksylläkin. Suunnitelmia syksylle on paljon ja muun muassa teatterikäyntejä, runoiltoja 

sekä opastettu museokierros Keski-Suomen museoon on tulossa. Myös retki Jyväskylän Sinfoniaan 

on suunnitteilla. 

 

12 Tapahtumat 

Tapahtumatoimikunta jatkaa toimintaansa myös syksyllä ja kaikki Fokuksen tapahtumien 

suunnittelusta ja järjestämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita siihen mukaan. Syksylle kaavailtiin 

muun muassa lavatansseja ja sitsejä, samoin kuin jatkoa dokkari-illoille. Tuutoreita ohjeistettiin 

tiedustelemaan fukseilta, millaisia tapahtumia he haluaisivat järjestettävän. Kaavailtiin myös 

viikoittaisen Fokuksen ”opintopiirin” pitämistä. Neljännet 3MIO-bileet järjestetään 18.9.  

 

13 Kansainväliset asiat 

YFI:n kv-vastaavat kävivät vaihto-opiskelijoiden oppiaineinfossa esittäytymässä. Uusi YFI-

laitoksen kv-organisaatio YTK international on nyt perustettu ja se käynnistelee toimintaansa. Sillä 

on oma sähköpostilista sekä Facebook-sivu. Organisaatiossa on  Fokuksen lisäksi mukana myös 

Puolueen, Mephiston ja Stimuluksen kv-vastaavat. Uuden organisaation myötä pyritään 

säilyttämään jatkuvuus kv-asioissa sekä opiskelijoiden välillä että laitoksen suuntaan. YTK 

internationalin ensimmäinen tapahtuma järjestetään Rentukassa 27.9. 

 

14 Kehitysyhteistyö 

Kaavailtiin kehitysyhteistyökohteen vaihtamista johonkin persoonallisempaan. Pohdittiin muun 

muassa kummilapsen hankkimista sekä vaihtuvia kohteita ja eri hyväntekeväisyystapahtumien ja -

keräyksien järjestämistä. 

 

15 Ympäristö 
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Sopo- ja ympäristövastaavat järjestävät syksyllä yhteistyössä kirpparikierroksen. 

Yliopistorakennusten sisäilmaongelmiin perehdytään tarkemmin. 

 

16 Liikunta 

Fokuksen viikottaisia liikuntavuoroja ei ole vielä pystytty aloittamaan, sillä tietoa ainejärjestöjen 

vuoroista ei ole vielä saatu. Sen sijaan viikottain on pelattu jalkapalloa ja valmistauduttu 24.-26.9 

pelattavaan yliopiston futispuulaakiin, jossa Fokuksella on joukkue. 30.9. pelataan perinteinen 

Fokus vs. Puolue jalkapallo-ottelu. Lokakuun alussa järjestetään paintball –retki yhdessä Puolueen 

ja Mephiston kanssa. Myös muita ekskursioita on suunnitteilla. JYY lähteen mukaan ensi vuonna 

alkavaan SYL:n, OLL:n ja YTHS:n istumisen vähentämisen kampanjaan. 

 

17 Tiedotus ja viestintä 

Fokuksen Instagram- ja Twitter-tilejä pyritään päivittämään aktiivisemmin. Syyskuun Fokus-tiedote 

julkaistaan poikkeuksellisesti kuun puolivälissä. Nettisivujen uudistus on suunnitellusta aikataulusta 

jäljessä, mutta kuitenkin tulossa. 

 

18 Fogue 

Uusi Fogue ilmestyi kesän alussa. Fukseille se lähetettiin hyäksymiskirjeiden mukana ja muille 

opiskelijoille Fogue kustantaa kolme euroa. Juhlavuoden kunniaksi Fogue sisältää myös 

kiinnostavan katsauksen Fokuksen historiaan ja kokonaisuudessaan historiikki pyritään saamaan 

valmiiksi vuosijuhlaviikkoon mennessä. 

 

19 Yritysyhteistyö 

Vuosijuhlille ja haalareille etsitään parhaillaan sponsoreita. 

 

20 Vuosijuhlaviikko 

Kutsut vuosijuhlille lähetetään lähipäivinä. Jatko- ja sillispaikka varmistunevat nekin lähiaikoina. 

Vuosijuhlatyöryhmä kokoustaa edelleen ja suunnittelee tarkempaa ohjelmaa vuosijuhlille. 

Juhlahaalarimerkin suunnittelusta on käynnissä kilpailu. Fokus sai kutsun Kuopion 

yhteiskuntatieteilijöiden vuosijuhlaan, mutta ne osuvat samalle päivälle omien juhliemme kanssa. 

 

21 Sääntöjen uudistamisen valmistelu 

Käytiin läpi sääntöjen uudistamiseen liittyviä asioita ja mahdollisen uudistamisen tarpeessa olevia 

kohtia säännöissä. Puheenjohtaja Lasselta on tulossa pian ehdotelma sääntöjen uudistamisesta. 

Edelleen on kuitenkin auki missä määrin sääntöjä uudistetaan vai uudistetaanko lainkaan. 
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22 Syksyn tapahtumat 

- Risteily 

YFI-risteily järjestetään 10.12. 

- Vuosikokous 

Vuosikokous  pidetään 27.11. myöhemmin varmistuvassa paikassa. 

- Pikkujoulut 

Pikkujoulut pidetään 3.12. myöhemmin varmistuvassa paikassa. 

 

Siirryttiin kohtaan 24 ”META”, jonka jälkeen takaisin kohtaan 23 ”Fuksiasiat”. 

 

23 Fuksiasiat 

Fuksiaiset pidetään ”white trash” –teemalla 17.9. Alkuohjelma on yhteinen Puolueen ja Mephiston 

kanssa ja ohjelmassa on perinteinen köydenveto sekä viini/vissy-viesti Mattilanniemessä. Tämän 

jälkeen fuksit osallistuvat rastisuunnistukseen. Jatkot pidetään Rumassa. Fuksisitsit järjestetään 

1.10. Ilokiven alakerrassa Puolueen ja Mephiston kanssa teemalla ”tulevaisuuden yhteiskunta”. 

 

24 META 

Päätettiin, että merkkisalkun kanteen liimataan merkkejä. Hallitus pitää lähiaikoina ”workshopin”, 

jossa käydään tarkemmin läpi kokouksessa vain nopeasti esiteltyjen asioiden sisältöjä. 

 

25 Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 

 

26 Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.02. 

 

 

 

__________________________                                                        ________________________ 

Lasse Heikkilä, puheenjohtaja                                                            Vanessa Koskipalo, sihteeri 


