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Fokus ry 

Kokous 29.10.2014                                                                                         Pöytäkirja                                                                                                                      

Aika: 29.10.2014 klo 16.15 

Paikka: Ilokiven hallituskabinetti 

Osallistujat: 

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

Kristiina Simula, Mikko Kasanen, Lotta Tiihonen, Juho Toivanen, Rosa Heikkinen (poistui klo 

17.44) 

Toimihenkilöt: Arttu Säynäjäkangas, Miika Lähdeniemi 

Muut: Joonas Haggren, Anna-Riikka Perkiö, Tiina Ohrling (saapui klo 16.40), Ville Hakala (saapui 

klo 16.40) 

 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.20. 

 

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 

Kahden viime kokouksen (11.9. ja 6.10.) pöytäkirjat kiersivät läsnäolijoiden nähtävänä ja 

hyväksyttiin. 
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5 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Kohta 13 ”Tapahtumat” siirrettiin kohdaksi 11, jonka jälkeen esityslista hyväksyttiin. 

 

6 Uusien jäsenien hyväksyminen 

Fokuksen uudeksi jäseneksi hyväksyttiin Laura Järvinen. 

 

7 Ilmoitusasiat 

 

- Vuosijuhlafiilistely 

Vuosijuhlat sujuivat erittäin hyvin ja kiitosta on tullut monelta eri taholta. Pitopalvelulle 

annettaneen palautetta. Alumneja saattaisi kiinnostaa Fokuksen 50-vuotisjuhlat, jotka Fokuksen ikä 

oikein laskettaessa voitaisiin järjestää jo viiden vuoden kuluttua. 

 

- Yleiset ilmoitusasiat 

Fokuksen toiminnasta on tullut negatiivista palautetta; toiminta on palautteenantajan mukaan 

muuttunut yksipuolisemmaksi verrattuna aikaisempiin vuosiin. 

Yhteiskuntapolitiikan opiskelija ja SYY-Jyväskylän puheenjohtajanakin toiminut Emilia Leinonen 

sai sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuosittain jakaman Vuoden gradu –palkinnon pro gradustaan 

”Henkilökohtainen budjetti – systemaattinen kirjallisuuskatsaus kansainvälisestä tutkimuksesta”. 

Palkinto jaettiin Sosiaalipolitiikan päivillä Joensuussa. Fokus lähettänee Leinoselle onnitteluviestin. 

4.11. järjestettävien merkkimarkkinoiden hyväntekeväisyyskohteeksi on päätetty Nuorten Ystävät 

Ry. 

 

- JYY 

3.12. valitaan edustajiston kokouksessa uusi hallitus ja myös valiokunnat valitsevat pian uudet 

puheenjohtajansa. Kahtena seuraavana vuonna JYYn jäsenmaksu nousee vajaat 20 euroa YTHS:n 

valtiontuen leikkauksen ja Ilokiven peruskorjauksen vuoksi. Ensi vuonna korotus jäsenmaksuun on 

neljä euroa ja sitä seuraavana 14 euroa.  

 

- SYY/Talentia/WOP 

SYY halunnee ensi vuodelle mandaattipaikkasysteemiä siten, että seuraavassa Fokuksen 

hallituksessa olisi SYY-/työelämävastaava, joka samalla toimisi myös SYY-Jyväskylän 

hallituksessa. Yhteistyösopimuksen mukainen työelämätapahtuma SYYn kanssa on vielä tulossa 

ennen vuodenvaihdetta. SYY-Jyväskylä kokoustaa seuraavan kerran 4.11. ja järjestää 6.11. 

työpaikkavierailun. 10.11. on tulossa syksyn infoständi ja 18.11. puolestaan harjoittelupaneeli. 
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Talentian edustus nautti vuosijuhlista kovasti. WOP tiedottaa, että kirjoittajakutsu Sosiologi-

verkkolehteen on jälleen auki. Nykyään vähintään 4-5 sivun kirjoituksista on mahdollista saada 

kaksi opintopistettä. 

 

8 Talous 

 

8.1 Tilin tilanne 

Esiteltiin tilin tilanne. 

 

8.2 Muut talousasiat 

Alustavien laskelmien mukaan vuosijuhlabudjetti alittui. Laitokselta saatiin 40-vuotislahjaksi 

toiminta-avustus.  

 

9 Loppuvuoden suunnittelu ja vuosikokouksen valmistelu 

Vuosikokous pidetään 27.11. Ruthin vintillä klo 17 alkaen. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimii 

joku vanhoista puheenjohtajista. Kokouksen jälkeen tilassa on mahdollista jatkaa illanviettoa. 

Vuosikokouksessa käydään läpi ainakin osavuositoimintakertomus ja talouskatsaus sekä valitaan 

uusi hallitus. 11.11. järjestetään infotilaisuus kaikille hallitustoiminnasta kiinnostuneille. 

Tilaisuudessa käydään läpi todennäköisesti myös hieman ensi vuoden toimintasuunnitelmaa sekä 

pohditaan uuden hallituksen kokoonpanorakennetta. Uuden hallituksen kanssa tullaan järjestämään 

perehdytysiltama/-viikonloppu ensi vuoden puolella. 

 

10 Haalarit 

Haalareiden ensimmäinen sovituskerta järjestettiin 29.10. ja seuraava pidetään 3.11. Lopullinen 

sponsoreiden määrä on nyt oman logomme lisäksi kymmenen, joista kaksi tulee painattajan kautta. 

Päätettiin, että haalareista ei tehdä voittoa ja lopullinen hinta lasketaan tämän periaatteen 

perusteella. Toimitusaika haalareissa on viisi viikkoa, joten niiden pitäisi ehtiä tulla risteilyyn 

mennessä. 

 

11 Tapahtumat 

Halloween-teemainen leffailta pidetään Lillukassa 30.10. Fokuksen omia bileitä ja sitsejä on 

toivottu ja sellaiset järjestettäneen 20.11. Plan Suomen Mitä? –verkoston Jyväskylän 

paikallisryhmän kanssa yhteistyössä järjestettävä gender-teemainen dokumentti-ilta pidetään 26.11. 

ja Fokuksen pikkujoulut puolestaan 3.12. YFI-risteily järjestetään 10.-11.12. ja ilmoittautuminen on 

voimassa 7.11. saakka. 
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Päätettiin, että osallistutaan 4.11. järjestettäviin hyväntekeväisyys-teemaisiin merkkimarkkinoihin ja 

samaan hyväntekeväisyyskohteeseen sekä samalla potilla kuin muutkin ainejärjestöt, mikäli summa 

tulee olemaan realistinen. 

 

12 Koulutuspolitiikka 

Viime laitoskokoukseen ei päässyt kukaan Fokus-kopoista ja Mephistolta on pyydetty raporttia 

siitä. Sosiaalityön opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen iltama onnistui hyvin ja siellä oli noin 

40-50 henkeä. Lasse ja Annu kävivät Student Life –tapahtumassa kuuntelemassa opiskelijoiden 

hyvinvointiin liittyviä asioita ja antamassa toimintamallille myös kehitysehdotuksia. 

 

13 Sosiaalipolitiikka 

Verenluovutusreissu järjestetään 11.11. 

 

14 Kulttuuri 

Runoilta, museokierros Keski-Suomen museossa ja teatteriretki sujuivat kaikki hyvin. 5.11. 30 

fokuslaista pääsee edullisesti Jyväskylän Sinfoniaan. Rajallisen osallistujamäärän vuoksi kaikki 

halukkaat eivät pääse mukaan, mutta uudelle hallitukselle ehdotetaan uuden sinfoniaretken 

järjestämistä jo heti keväälle. 20.11. on tulossa retki Jyväskylän taidemuseoon, missä on esillä 

Hannes Heikuran mustavalkovalokuvia. 

 

15 Kansainväliset asiat 

Kv-asioista ei tiedotettavaa. 

 

16 Kehitysyhteistyö 

Plan Suomen Mitä?-verkoston Jyväskylän paikallisryhmän kanssa on aloiteltu yhteistyötä 

dokumentti-illan suunnittelun merkeissä. Uuden kehykohteen valinta jätetään seuraavan hallituksen 

päätettäväksi. 

 

17 Ympäristö 

Ympäristöasioista ei tiedotettavaa. 

 

18 Liikunta 

Marraskuun liikuntaekskursiona on parkour/sirkus ja se järjestetään 13.11. Puolue-Fokus 

jalkapalloturnausta ei nyt syksyllä järjestetä, mutta mikäli saadaan lunta, jokin 
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lumiliikuntatapahtuma pidettäneen. Liikuntavuoroille toivotaan lisää porukkaa ja ne pyörivät läpi 

syksyn maanantaisin klo 18 ja keskiviikkoisin klo 19 salissa U1. 

 

19 Tiedotus ja viestintä 

Pohdittiin Fokuksen tiedotuksen kehittämistä. Facebook-sivun julkaisuihin pyritään liittämään aina 

kuva tai linkki suuremman yleisömäärän saavuttamiseksi. Päätettiin myös, että perustetaan 

Fokukselle oma Facebook-ryhmä, joka toimii tiedotussivua vapaampana jäsenten 

keskustelufoorumina. Päätettiin myös, että kokeillaan viikkotiedotteen käyttöä kuukausitiedotteen 

rinnalla. Menneet tapahtumat päätettiin jatkossa jättää pois kuukausitiedotteesta. 

 

20 Yritysyhteistyö 

Yritysyhteistyöstä ei tiedotettavaa. 

 

21 META 

Kokouksessa nousi esille, voivottelua ja vastustusta herättäen, myös Suomen hallituksen esitys 

4000 euron lukukausimaksuista EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. 

Estellelle puolestaan kuuluu hyvää. Tamma treenaa, syö ja nukkuu ja on myös pysynyt terveenä.  

 

22 Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 18.11. klo 17.15 myöhemmin varmistuvassa paikassa. 

 

23 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.21. 

 

 

 

 

_________________________                                                            _________________________ 

Lasse Heikkilä, puheenjohtaja                                                              Vanessa Koskipalo, sihteeri 

 


