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Fokus ry

Vuosikokous 27.11.2014                                                                              Pöytäkirja

Aika: 27.11.2014 klo 17

Paikka: Ruthin vintti

Osallistujat:

Hallituksen jäsenet: Lasse Heikkilä, Tinja Nieminen, Veli-Matti Heiska, Vanessa Koskipalo, Annu 
Komulainen, Petra Kuisma, Mikko Kasanen, Elina Lahtiola, Outi Pasanen, Juho Toivanen, Rosa 
Heikkinen, Lotta Tiihonen, Kristiina Simula

Toimihenkilöt: Miika Lähdeniemi, Atte Kiuru, Fanni Moilanen (saapui klo 17.36), Arttu 
Säynäjäkangas (saapui klo 17.55)

Muut: Antti Seppänen, Tanja Lehto, Sanna Heikkinen (poistui klo 20.39), Marianne Väyrynen, Sara
Niskanen, Nikko Rantanen, Joonas Haggren, Tuomo Virtanen, Mikko Piltonen (poistui 19.36), 
Ville Hakala, Elina Hietala, Tiina Ohrling, Armi Korhonen, Enni Ailoranta, Saija Halme, Bella 
Forsgren (poistui klo 20.12), Jenna Reunanen, Reetta Kinnunen, Milja Rauhansalo, Oula Palttala 
(saapui klo 17.16), Jyrki Virta (saapui klo 17.19), Simo Korpela (saapui klo 17.19), Juho Ranta 
(saapui klo 17.19)

1 Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 17.10.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kokouksen järjestäytyminen

3.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Seppänen.
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3.2 Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Vanessa Koskipalo.

3.3 Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sanna Heikkinen ja Annu 
Komulainen.

Kohdan 9.5 jälkeen palattiin takaisin kohtaan 3.3, sillä Sanna Heikkinen joutuessa poistumaan 
hänen tilalleen pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin Nikko Rantanen.

4 Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Asialistan kohta 9.5 ”Muiden hallituksen jäsenten valinta” siirrettiin kohdaksi 9.7 ja kohta 9.6 
”Toimihenkilöiden valinta” siirrettiin kohdaksi 9.8. Kohdaksi 9.5 lisättiin ”Pestien jako” ja 
kohdaksi 9.6 ”Hallituksen koko”. Näiden muutosten jälkeen asialista hyväksyttiin.

5 Ilmoitusasiat

Fokuslainen sosiaalityön opiskelija Silja Silvasti on valittu Suomen Ylioppilaskuntien liiton (SYL) 
hallitukseen. Myös JYYn valiokuntien puheenjohtajiksi ensi vuodelle on valittu fokuslaisia; 
kulttuurivaliokunnan puheenjohtajaksi Lotta Tiihonen ja liikuntavaliokunnan puheenjohtajaksi 
Kristiina Simula. Jani Kykkänen on puolestaan valittu Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n 
liittohallitukseen ja hänen varajäsenekseen on valittu Sanna Heimola. Talentian Sosiaalialan 
Opiskelijoiden eli Taso ry:n hallitukseen on valittu Teemu Hakanen. Fokus onnittelee kaikkia 
valittuja! Myös ylioppilaskunnan hallitukseen on ehdolla kolme fokuslaista; Annu Komulainen, 
Rosa Heikkinen ja Lasse Heikkilä.

6 Vuoden 2014 osavuositoimintakertomuksen esittely

Esiteltiin vuoden 2014 osavuositoimintakertomus, joka on liitteenä.

7 Yleiskeskustelu vuoden 2015 toiminnasta

Keskusteltiin yleisesti vuoden 2015 toiminnasta ja linjattiin asioita ja tapahtumia, jotka toivotaan 
otettavan huomioon myös tulevan vuoden hallitustoiminnassa.

Vuoden 2015 hallituksen toivotaan jatkavan Loop-rakennushankkeen edistymisen seuraamista ja 
siitä raportointia. Tiettyjen tapahtumien kuten YFI-risteilyn, kuukausittaisten lautapeli-iltojen, 
YTK-olympialaisten, futisturnausten ja kahden liikuntavuoron toivotaan muodostuvan perinteeksi 
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ja jatkuvan myös ensi vuonna. 3MIOT-sopimus on voimassa vielä ensi kevään ja myös sille 
toivotaan jatkoa.

Keskusteltiin myös mahdollisten oppiainevastaavien tarpeellisuudesta. Oppiainevastaavat olisivat 
siis hallituslaisia tai toimihenkilöitä, jotka muun pestinsä, esimerkiksi tapahtumavastaavuuden 
ohella toimisivat myös oppiainevastaavina. Heidän tehtävänään olisi toimia yhteyshenkilöinä oman 
oppiaineensa opiskelijoihin, kannustaa heitä mukaan Fokuksen toimintaan ja toisaalta myös 
integroida oppiaineen sisällä opiskelijoita paremmin toisiinsa ja järjestää oppiainekohtaisia 
tapahtumia. 

Oppiainevastaavuus sai sekä kannatusta että epäilyjä osakseen. Toisaalta se koettiin hyväksi, jotta 
yhteishenki eri oppiaineiden sisällä kasvaisi ja opiskelijat tutustuisivat paremmin oman 
oppiaineensa muiden vuosikurssien opiskelijoihin. Fokuksen esitettiin myös olevan ”yhtä suurta 
perhettä”, jolloin tämän kaltainen erottelu koettiin tarpeettomaksi ja pohdittiin onko sille aikaa ja 
resurssejakaan. Tällaista eriytymiskehitystä pidettiin arveluttavana myös siksi, että vuosia sitten 
Fokus nimenomaan oli eriytyneiden oppiaineiden järjestö ja on tehty paljon työtä sen eteen, että se 
on saatu yhtenäisemmäksi ja eri oppiaineiden opiskelijat lähentymään keskenään. Toisaalta 
argumentoitiin myös sen puolesta, että oppiainevastaavana toimivien yhteyshenkilöiden kautta 
myös eri pääaineiden opiskelijoiden integrointi Fokuksen toimintaan saattaisi helpottua. Ratkaisua 
kuvailtiin myös teknisemmäksi. Oppiainevastaavien kokeilua pidettiin siis osaltaan hyvänä 
ehdotuksena, kunhan sitä ei vietäisi liian pitkälle. 

Myös alumnitoiminnan kehittäminen nostettiin esille ja aiheesta käytiin keskustelua. 
Alumnitoimintaa toivottiin kehitettävän ja ehdotettiin myös alumnivastaavan/toimihenkilön valintaa
seuraavaan hallitukseen. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta järjestää joko vuosittaiset 
alumnisitsit tai vaihtoehtoisesti jos vuosijuhlia ei järjestetä joka vuosi, niin joka toinen vuosi 
voitaisiin järjestää vuosijuhlat ja joka toinen vuosi taas ”laadukkaammat” sitsit/alumnisitsit. 
Vuosikokous 2014 lupautuu ottamaan alumnitoiminnan ja Vanhan koulukunnan haltuun.

Siirryttiin kokoustauolle klo 18.21.

Palattiin kokoustauolta klo 18.45.

8 Vuoden 2015 jäsenmaksun suuruuden päättäminen

Vuoden 2015 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 15 euroa.

9 Vuoden 2015 hallituksen ja toimihenkilöiden valinta

9.1 Puheenjohtajan valinta

Yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle 2015 valittiin Tanja Lehto.

9.2 Varapuheenjohtajan valinta
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Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi kaudelle 2015 valittiin Bella Forsgren.

9.3 Sihteerin valinta

Yhdistyksen sihteeriksi kaudelle 2015 valittiin Riitu Pirkkalainen.

9.4 Talousvastaavan valinta

Yhdistyksen talousvastaavaksi kaudelle 2015 valittiin Veli-Matti Heiska.

9.5 Pestien jako

Listattiin kaikki haettavissa olevat hallituspestit ja niistä kiinnostuneet henkilöt, jonka jälkeen 
suoritettiin valinnat.

Yhteiskuntapolitiikan koulutuspoliittiseksi vastaavaksi valittiin Jenna Reunanen.

Sosiologian koulutuspoliittiseksi vastaavaksi valittiin Jyrki Virta.

Sosiaalityön koulutuspoliittiseksi vastaavaksi valittiin Mariannen Väyrynen.

Sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi valitiin Reetta Kinnunen.

Yritys- ja ulkosuhdevastaavaksi valittiin Tuomo Virtanen.

Liikuntavastaavaksi valittiin Joonas Haggren.

Web- ja tiedotusvastaavaksi valittiin Ville Hakala.

Kulttuurivastaavaksi valittiin Janita Repo.

Tapahtumavastaaviksi valittiin Tiina Ohrling, Oula Palttala ja Mikko Piltonen.

3MIOT-vastaavaksi valittiin Kristiina Simula.

Fuksivastaavaksi valittiin Enni Ailoranta.

Ympäristö- ja ruokavastaavaksi valittiin Riitu Pirkkalainen.

Kansainvälisyysvastaavaksi valittiin Elina Hietala.

Alumnivastaavaksi valittiin Milja Rauhansalo.

Fogue-vastaavaksi valittiin Sara Niskanen.

Kehitysyhteistyövastaavaksi valittiin Rosa Heikkinen.

Siirryttiin kokoustauolle klo 20.25.

Palattiin kokoustauolta klo 20.38.
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Palattiin kohtaan 3.3, jonka jälkeen takaisin kohtaan 9.6.

9.6 Hallituksen koko

Tulevan hallituksen koosta käytiin keskustelua ja siitä tehtiin kaksi esitystä. Ensimmäisen esityksen 
mukaan hallitus muodostettaisiin maksimikoon mukaan eli puheenjohtaja + 14 henkilöä, ja jos 
pesteistä kiinnostuneita on tätä enemmän, loput nimitettäisiin toimihenkilöiksi. Toisen esityksen 
mukaan hallituksessa olisi puheenjohtaja + yhdeksän henkilöä. Hallitukseen kuuluisivat 
puheenjohtajan lisäksi automaattisesti varapuheenjohtaja, sihteeri ja talousvastaava sekä kolme 
koulutuspoliittista vastaavaa. Loput kolme valittaisiin sen mukaan ketkä pestijaoista riippumatta 
ovat kiinnostuneita ottamaan enemmän vastuuta osakseen. Pienempää hallituskokoa perusteltiin 
sillä, että hallituksen jäsenille asetetaan toimihenkilöitä suurempi velvoite osallistua Fokuksen 
toiminnan kehittämiseen ja tämä on helpompaa, myös aikataulullisesti, kun vastuullisia on 
vähemmän.

Ensimmäinen esitys eli puheenjohtaja + 14 henkilöä ei saanut kannatusta, kun taas toinen esitys eli 
puheenjohtaja + yhdeksän henkilöä sai kannatusta osakseen. Päätettiin hyväksyä esitys numero 
kaksi: pj + 9 eli hallituksen koko tulevalla kaudella on puheenjohtaja + yhdeksän henkilöä.

Kohdan 9.7 jälkeen palattiin kohtaan 9.6 ja päätettiin muuttaa hallituskooksi puheenjohtaja + 
kymmenen henkilöä, sillä kolmen vapaaehtoisen sijaan hallituksessa toimimisesta ja suuremman 
vastuun ottamisesta oli kiinnostunut neljä henkilöä. Vuosikokous päätti yksimielisesti muuttaa aiempaa 
esitystä. 

9.7 Muiden hallituksen jäsenten valinta

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, talousvastaavan ja koulutuspoliittisten vastaavien 
lisäksi hallitukseen valittiin Reetta Kinnunen (sosiaalipoliittinen vastaava), Tuomo Virtanen (yritys-
ja ulkosuhdevastaava), Joonas Haggren (liikuntavastaava) ja Ville Hakala (web- ja 
tiedotusvastaava).

Palattiin kohtaan 9.6, jonka jälkeen takaisin kohtaan 9.8.

9.8 Toimihenkilöiden valinta

Toimihenkilöiksi valittiin Janita Repo (kulttuurivastaava), Tiina Ohrling (tapahtumavastaava), Oula
Palttala (tapahtumavastaava), Mikko Piltonen (tapahtumavastaava), Kristiina Simula (3MIOT-
vastaaava), Enni Ailoranta (fuksivastaava), Elina Hietala (kansainvälisyysvastaava), Milja 
Rauhansalo (alumnivastaava), Sara Niskanen (Fogue-vastaava) ja Rosa Heikkinen 
(kehitysyhteistyövastaava).
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10 Vuoden 2015 toiminnantarkastajien ja heidän varajäsentensä valinta

Vuoden 2015 toiminnantarkastajiksi valittiin Simo Korpela ja Sami Uusitalo. Heidän varalleen 
valittiin Sanna Heikkinen ja Markus Pokela.

11 Muut esille tulevat asiat

Puheenjohtajana toiminut Antti Seppänen esitti kiitoksensa historiallisesta kokouksesta ja toivotti 
”erittäin rohkeita, valistuneita ja edistyksellisiä avauksia” vuoden 2015 hallitukselle!

Miika Lähdeniemi kertoi Fokus-heppa Estellen kuulumiset. Kilpaura hevosella alkaa ensi vuonna ja
uutta Estelle-ekskursiota voisi myös suunnitella. Miika kehui myös Fokuksen tiedotuksen 
kehittyneen edellisvuosista ja kertoi myös someaktiivisuuden olevan ainejärjestökärkeä.

Vuoden 2014 puheenjohtaja Lasse Heikkilä kiitti kaikkia kuluneesta vuodesta. Hän totesi 
pienemmän hallitusmuodon mahdollistavan toiminnan hallitun laajenemisen myös jatkossa, jolloin 
Fokuksen tie kokonsa mukaisesti käyttäytyväksi järjestöksi, muutenkin kuin bileiden saralla, 
jatkunee näin siis varmasti myös ensi vuonna.

12 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Antti Seppänen päätti kokouksen klo 21.07.

___________________________                                           __________________________

Antti Seppänen, puheenjohtaja                                                 Vanessa Koskipalo, sihteeri

____________________________                                        ____________________________

Annu Komulainen, pöytäkirjantarkastaja                              Nikko Rantanen, pöytäkirjantarkastaja


