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Pöytäkirja

Aika: 6.10.2014 klo 16.15
Paikka: Agora, luokka C133
Osallistujat:
Hallituksen jäsenet: Lasse Heikkilä, Tinja Nieminen, Veli-Matti Heiska, Vanessa Koskipalo, Rosa
Heikkinen, Kristiina Simula, Annu Komulainen, Petra Kuisma, Mikko Kasanen, Lotta Tiihonen
(poistui klo 18.26), Elina Lahtiola (poistui klo 17.49), Outi Pasanen (poistui klo 17.38)
Toimihenkilöt: Arttu Säynäjäkangas, Miika Lähdeniemi, Fanni Moilanen (poistui klo 17.24)
Muut: Tuuli Rantanen, Jenna Tuovila, Jani Kykkänen, Antti Seppänen (poistui klo 17.49)

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 heille kokouksen aikana ilmenee tarvetta.

4 Viime kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Viime kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ensi kokouksessa.

5 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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6 Uusien jäsenien hyväksyminen
Fokuksen uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Meiju Haapoja, Oula Palttala, Janne Nokkala, Elena
Kinnunen, Suvi-Tuulia Nykänen, Maria Pirilä, Maria Hakkarainen ja Suvi Kouri.

7 Ilmoitusasiat

- Yleiset ilmoitusasiat
Fokus-hevonen Estelle on palaillut kesälomaltaan ja sille kuuluu hyvää. Rovaniemen sosiologian ja
politiikan tutkimuksen ainejärjestöstä otettiin yhteyttä ja kerrottiin halukkuudesta ostaa neljä
kappaletta SPSS-haalarimerkkejä. Merkit toimitetaan heille postitse. Vuosijuhlille ilmoittautui
viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä 112 henkeä. Haalarit pyritään tilaamaan marraskuun
loppuun mennessä.
Sosiaalipolitiikan päivät järjestetään Joensuussa 23.-24.10. ja niihin on mahdollista ilmoittautua
aivan tapahtuman alkuun saakka. Yhteiskyytien mahdollisuutta tarkastellaan ja
yhteiskuntapolitiikan opiskelijoiden lisäksi mukaan pyritään innostamaan myös
sivuaineopiskelijoita. Laitokselta on mahdollista saada myös matkakorvausta sekä viiden
opintopisteen suoritusmerkitä, mikäli kirjoittaa tapahtumasta opintopäiväkirjaa. Opintopäiväkirjalla
on näin ollen mahdollista korvata myös kokonainen kurssi, kuten yhteiskuntapolitiikan
aikalaisanalyysejä –kurssi.

- JYY
Fokuksen ainejärjestökummi Jani Kykkänen JYYn hallituksesta kävi kertomassa JYYn kuulumisia:
Ensi vuoden toimintasuunnitelmaa valmistellaan jo kovaa vauhtia. Järjestöklinikat ovat jatkaneet
toimintaansa ja 22.10 on tulossa myös tilinpäätöskoulutus järjestöille. JYY esittää fokuslaista Silja
Silvastia Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksen jäseneksi vuodelle 2015.
Vuosittain jaettavan Hyvä Opettaja –palkinnon saajasta voi lähettää ehdotuksia 19.10. saakka
osoitteeseen antti.j.seppanen@student.jyu.fi. Hallitus pohtii myös omaa ehdotustaan. Keskusteltiin
myös liikuntavaliokunnasta ja liikuntavastaavan kokemuksen mukaan valiokunnan kokouksissa ei
ole mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin tarpeeksi.

- SYY/Talentia/WOP
SYY
SYY-päivät järjestetään 11.-12.10. Kuopiossa. Ekskursio Tampereelle on tulossa marraskuun
alussa.
Talentia
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Talentialta on tulossa paljon tapahtumia lähiaikoina. 30.10. järjestetään uusien ilta ja 11.11. on
puolestaan asiantuntijailta, jonka teemana on vankeinhoito ja johon pyritään saamaan puhujia muun
muuassa rikosseuraamuslaitokselta. Myös pikkujoulut ovat tulossa marraskuun lopulla.
WOP
Tinja oli WOP:n kokouksessa Helsingissä 18.9. Uutta Jyväskylän WOP-edustajaa etsitään ja ensi
vuodelle on suunnitteilla myös ekskursio johonkin. Jatkossa Sosiologi-verkkolehteen tehdyistä 4-5
sivun kirjoituksista on mahdollista saada kaksi opintopistettä. Seuraava WOP:n kokous on
Tampereella marraskuussa.

8 Talous

8.1 Tilin tilanne
Esiteltiin tilin tilanne.

8.2 Muut talousasiat
Päätettiin, että Fokukselle ostetaan koripallo ja pallopumppu. Myös Cards Against Humanity –peli
on päätetty painattaa.

9 Koulutuspolitiikka
YKP:n pitsaa & viiniä –iltapäivä pidetään 7.10. ja sen aiheena on tutkintorakenneuudistus.
Amanuenssi Kristiina Ruokoja on kertomassa uudistuksessa ja vastaamassa kysymyksiin. Myös
oppiaineen tutkijakunta esittäytyy ja kertoo töistään. Sosiaalityön iltahengailu pidetään 8.10. ja
sosiologian Lyhtyilta puolestaan 19.11. Y33:n ainejärjestötilan pienimuotoiset avajaiset pidetään
8.10. klo 12. Tilaisuudessa on mukana myös laitoksen dekaani Terhi-Anna Wilska ja tarkoituksena
on myös keskustella mahdollisesta uudesta opiskelijatilasta. Hakijan päivä, eli kaikille yliopistoopiskelusta kiinnostuneille suunnattu tapahtuma järjestetään 14.11. Sinne kaivataan jokaisesta
oppiaineesta puhujia vartin mittaisiin oppiaine-esittelyihin. Tiina Silvastin virkaanastujaisluento
pidetään 3.12. klo 12-14 Agoralla.
Yhteiskuntatieteiden nettisivut päivitetään ja sitä varten on perustettu toimintaryhmä, johon etsitään
opiskelijaedustajaa. Myös tekeillä olevan opintokäsikirjan tekoon etsitään edelleen
opiskelijaedustajaa. YKP:n Facebook-sivuja aktivoidaan erityisesti Helena Hirvosen toimesta,
samoin kuin oppiaineen nettisivuja. Myös YFI:n Facebook-sivua ollaan aktivoimassa.
Hyvän palautteen vuoksi hyvisten määrää on nyt päätetty lisätä. 2-vaiheen HOPSia kaavaillaan
erotettavaksi kandiseminaarin yhteydestä. HOPS-uudistuksesta selviää lisätietoja seuraavan
henkilökuntakokouksen jälkeen. Aleksi Suurosen onnistui sosiologian yksikkökokouksessa
neuvotella mahdollisuudesta saada opintopisteitä Sosiologi –verkkolehteen kirjoittamisesta.
Lyhimmillään 4-5 sivun kirjoituksista voi nyt saada 2 opintopistettä.
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Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen Antti Seppänen kertoi kuulumisia YFI:n kopokupeilta, jotka
pidettiin 3.10. Moniin eri työryhmiin ja projekteihin etsitään nyt opiskelijajäseniä. Jo mainittujen
opintokäsikirjan ja nettisivujen teon lisäksi opiskelijajäsentä kaivataan edelleen myös
harjoittelutyöryhmään. Ensi keväänä on tarkoitus toteuttaa jälleen laajempi YFI:n
opiskelijapalautekysely ja myös sen tekijää etsitään. Tiedekuntaneuvostossa eli tiedekuntatason
ylimmässä päättävässä elimessä opiskelijajäsenenä toiminut Maria Rytkönen on jättäytynyt
tehtävästään ja JYY on avannut varajäsenen paikasta haun. Antti kehotti myös lukemaan
tiedekuntaneuvoston kokouspöytäkirjoja ja erityisesti sen uutena käytäntönä mukaan otettua
ilmoitusasiat-osiota, joka sisältää mielenkiintoisia asioita, kuten Mattilanniemen uudisrakennuksen
kuulumisia ja professorien rekrytilanteita.
Lasse kävi muiden YFI-ainejärjestöjen puheenjohtajien kanssa laitoksen henkilökunnan puheilla ja
Loop-rakennuksen suunnittelusta ei henkilökuntakaan tunnu vielä tietävän juuri opiskelijoita
enempää. Yliopiston hallitukselta odotetaankin lisätietoja. Arkkitehdin kanssa tullaan järjestämään
tilaisuus, jossa pyritään tuomaan esiin ainejärjestöjen toiveita tilankäytön suhteen. Tämän hetkisen
tiedon mukaan rakennuksen tulisi valmistua vuoteen 2017 mennessä.

10 Sosiaalipolitiikka
Sosiaalipoliittisen valiokunnan seuraava kokous on 21.10. Seuraava lautapeli-ilta järjestetään
vuosijuhlaviikon keskiviikkona 22.10. Vakiopaineessa. Marraskuun lautapeli-iltaa kaavailtiin
pidettäväksi Musican kampusolohuoneella. Verenluovutusreissu järjestetään mahdollisesti viikolla
44.

11 Tapahtumat
Seuraavat 3mio-bileet ovat 23.10 ja lipunmyynti alkaa 15.10. 3miot-tiimi etsii porukkaansa
markkinointivastaavaa. Kevään ovitulot ovat laskutuksessa ja syksyn ovituloja on ehdotettu
laitettavaksi yhteiseen pottiin, joka käytettäisiin markkinoinnin parantamiseen.
Fuksisitsit menivät hyvin ja osallistujia oli noin 75. Tapahtumatoimikunnan ensimmäinen kokous
oli sekin onnistunut ja paikalla oli myös fukseja. Hyviä ideoita oli paljon ja suunnitteilla on muun
muassa Fokuksen yhteinen mökkireissu sekä kaupunkisuunnistustapahtuma. Vuosijuhlaviikon
tiistaina 21.10. pidetään lavatanssit Ilokivellä ja 30.10. järjestetään puolestaan halloweenpyjamabileet Lillukassa.

12 Kulttuuri
6.10. pidetään runoiluilta Ylä-Ruthissa ja 15.10. järjestetään museokierros Keski-Suomen museoon.
Vuosijuhlaviikon torstaina 23.10. järjestetään teatteriretki Jyväskylän kaupunginteatteriin, jossa
näytelmänä on Pieni raha ja 5.11. Fokus menee puolestaan Jyväskylän Sinfoniaan. Suunnitteilla on
myös askarteluiltama, jossa tehtäisiin esimerkiksi joulukortteja.
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13 Kansainväliset asiat
Ensimmäinen YTK Internationalin tapahtuma ”Mingling & Drinking” järjestettiin Rentukassa
27.10. Tapahtuma meni ikävästi päällekkäin Kortepohjan vaihtareiden omien bileiden kanssa, joista
ei etukäteen tiedetty. Paikalla oli kuitenkin noin 20 henkeä ja ilta sujui hyvin. YTK International
etsii joukkoonsa kv-orientoituneita tekijöitä, erityisesti kansainvälisten sitsien järjestämiseen.

14 Kehitysyhteistyö
Plan Suomen Mitä? -verkoston Jyväskylän paikallisryhmä on aktivoitumassa ja sen vetäjänä toimii
fokuslainen. Yhteistyötä järjestön ja Fokuksen välillä voisi harkita. Kaavailtiin keräystapahtuman
järjestämistä syksylle. Uudesta kehykohteesta päätetään tuonnempana.

15 Ympäristö
Ympäristövaliokunnan kirpputori pidetään Ilokivellä lauantaina 18.10.

16 Liikunta
8.10. järjestetään paintball-pelireissu Jämsään yhdessä Puolueen ja Mephiston kanssa. FokusPuolue jalkapallo-ottelun järjestämistä hankaloittaa aikataulujen yhteensopimattomuus ja vapaiden
kenttien puute. Pohdittiin myös sählytapahtuman järjestämistä vuosijuhlaviikolla.

17 Tiedotus ja viestintä
Kaavailtiin Fokuksen Facebook-ryhmän perustamista, nykyisen Facebook-sivun rinnalle.

Siirryttiin kokoustauolle klo 17.49.
Palattiin kokoustauolta klo 17.58.

18 Yritysyhteistyö
Haalareihin on löytynyt jo 6-7 varmistunutta sponsoria ja tilaus pyritään tekemään kuun loppuun
mennessä. Kampusdata on ehdottanut yhteistyökuviota, jonka seurauksena Fokuksen jäsenet
saisivat macbook- ja pc-koneista viiden ja kuuden prosentin alennukset. Tarjous olisi voimassa
31.8.2015 saakka ja ehtona olisi, että Fokus markkinoisi Kampusdataa Facebookissa ja
sähköpostitse. Päätettiin, että selvennetään sopimuksesta vielä muutama yksityiskohta, jonka
jälkeen suoritetaan päätöksen hyväksyntä tykkäyksin hallituksen Facebook-sivulla.
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19 Vuosijuhlaviikko
Vuosijuhlien valmistelut ovat hyvällä mallilla. Jatko- ja sillipaikatkin ovat varmistuneet. Juhlien
jälkeen hallituslaiset suorittavat Aaltosalissa pienimuotoisen siivouksen ennen Bra:han siirtymistä.
Vuosijuhlamerkki ehditään vielä painattaa mikäli se suunnitellaan kiireesti. Jäsennauhoja ei
puolestaan ehditä enää tilata ennen vuosijuhlia.

20 Hallituskähmintä ja perehdyttäminen
Ennen vuosikokousta, mahdollisesti 12. tai 13.11., pyritään pitämään perehdytystapahtuma, jossa
käydään läpi mitä missäkin hallituspestissä käytännössä tehdään. Muutoinkin uuden hallituksen
perehdytykseen pyritään käyttämään aiempaa enemmän aikaa. Kaavailtiin ensi vuoden hallitukseen
kolmea tapahtumavastaavaa, joista jokainen toimisi samalla myös oman oppiaineensa
yhteyshenkilönä. Pohdittiin myös mahdollisuutta valita muiden YFI-ainejärjestöjen kanssa
yhteinen ja kokoava YFI-kopovastaava. Päätettiin, että ennen vuosikokousta pidetään vielä kaksi
kokousta.

21 Syksyn tapahtumat

- Vuosikokous
Vuosikokous pidetään 27.11. mahdollisesti Ruthin vintillä.

- Pikkujoulut
Pikkujoulutoimikunta kokoontuu ensimmäisen kerran 8.10. Ylä-Ruthissa. Pikkujouluihin
kaavaillaan mahdollisesti viimevuotisen kaltaista suunnistustapahtumaa.

- Risteily
YFI-risteily järjestetään 10.12. Ilmoittautuminen alkaa lokakuun lopulla ja siitä tiedotetaan lisää
lähempänä.

22 META
-Kaavailtiin tervehenkisten suunnistus-/ muiden toiminnallisten tapahtumien lisäämistä.

23 Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 29.10. klo 16.15 Ilokiven hallituskabinetissa.
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24 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.36.

_________________________

________________________

Lasse Heikkilä, puheenjohtaja

Vanessa Koskipalo, sihteeri

