Kokous 7/2015

Fokus ry
Hallituksen kokous
Aika: 22.9.2015 klo 16.15
Paikka: Agora C234

Pöytäkirja

Osallistujat
Hallituksen jäsenet: Riitu Pirkkalainen, Jyrki Virta, Tuomo Virtanen, Reetta Kinnunen (saapui
kohdassa 5), Joonas Haggren (saapui kohdassa 10.8, poistui kohdassa 11), Bella Forsgren, Jenna
Reunanen
Toimihenkilöt: Sara Niskanen, Mikko Piltonen, Tiina Ohrling (saapui kohdassa 5)
Muut: Ville Härsilä, Saima Tossavainen, Sirkku Järvelä, Ilmari Hämäläinen, Tuomas Raatikainen,
Jere Oksanen, Atte Orädd, Johanna Järvinen, Kari Suomalainen, Laura-Maria Petäjä, Viivi
Kaikkonen, Sini Viander, Minja Ronkainen, Aleksi Suuronen (poistui kohdassa 8)

1 Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 16.16
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyrki Virta ja Sara Niskanen.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Piltonen ja Jyrki Virta
4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitettiin, että esityslistaan lisätään kohdat 10.8 Fuksisitsit, 10.9 Vuosijuhlat, 22 Nimenkirjoittajien
vaihdos, 23 Kansainvälisyysvastaavan ero ja 24 Uuden kansainvälisyysvastaavan nimeäminen –
lisättiin.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5 Jäsenasiat

Fokuksen jäseniksi hyväksyttiin 44 uutta jäsentä. Luettelo uusista jäsenistä liitteenä. Syksyllä
tavoitteena jäsenrekisterin uusiminen.
6 Ilmoitusasiat
Kansainvälisyysvastaava Elina Hietala erosi virastaan.
Keskusteltiin yhteistyöstä ravintola Freetimen kanssa, sai kannatusta. Myös Freetimen
mahdollisesta haalareiden sponsoroimisesta puhuttiin.
Vuosijuhlasitseihin liittyen keskusteltiin mahdollisesta järjestäjäpaikasta, Harmoonista kysytty,
mutta vastausta ei ole kuulunut.
10.7 Sosiologipäivät
Sosiologipäivät pidetään Jyväskylässä 17–18.3.2016. Aleksi Suuronen kertoi päivistä ja kyseli
avustajia järjestämään iltaohjelmaa ja auttamaan päivien suunnittelussa.
8 Koulutuspolitiikka
Jyrki oli ollut sosiologian yksikkökokouksessa ja kertoi suunnitteilla olevasta sosiologien
lyhtyillasta. Ohjelma tulisi olemaan huumoripainotteinen ja tutoreiden toivotaan tulevan iltaan
mukaan, jotta fuksejakin saataisiin hyvin paikalle.
Yhteiskuntapolitiikan yksikkökokouksessa kävi ilmi, että oppiaine on saanut kolmannen professorin
Nathan Lillien. Samoin ilmoitettiin, että professori Teppo Kröger jää vuoden 2016 mittaiselle
tutkimusvapaalle. YKP-lyhtyiltaa kaavailtiin marraskuun alkuun, mutta siitä tulee lisää infoa
lähempänä.
9 Sosiaalipolitiikka
Reetta oli käynyt Sopo-valiokunnan kokouksessa ja siellä oli kerrottu huolestuttavia uutisia.
Hallituksen leikkaukset alkavat koskea kortepohjan ja koasin uudistuksia. Muun muassa ararahoitusta leikataan eikä uusia rakennuksia/korjauksia pystytä toteuttamaan. Myös YTHS:stä
aiotaan leikata, mutta mielenterveyttä toivotaan priorisoitavan.
Uutta on myös opintotuen käsittelyn siirtyminen kokonaan kelan alaisuuteen.
Tänä syksynä asuntojen saaminen on ollut uusille opiskelijoille haastavaa, joten JYY:ssä ollaan
suunniteltu ensi syksylle palstaa, jossa vanhemmat opiskelijat voisivat antaa sohvansa tai huoneen
uusille opiskelijoille vuokrattavaksi kunnes he löytävät asunnon. Tästä lisäinfoa myöhemmin.
Hyvinvointiviikko viikolla 44 teemalla Tasapainossa.
10 Tapahtumat
10.1 Uusien ilta 2.9
Tapahtumaa pidettiin onnistuneena ja aikaista ajankohtaa kiiteltiin. Speed frending toimi hyvin,
osallistujia oli paljon ja järjestäjille kiitosta!

10.2 Yfin Piknik 6.9
Tapahtuma toimi hyvin, filosofien sosiaalisuudesta iloittiin.
10.3 Fokuksen saunailta 8.9
Hyvä tapahtuma, mutta ensi vuodelle ruokabudjettia voisi nostaa. Tilassa olevien istumapaikkojen
vähyyttä harmiteltiin, mutta todettiin, että suuremman tilan löytäminen on tähän aikaan haastavaa.
10.4 YFI:N FUKSIAISET 16.9
Rasteja kehuttiin ja siirtyminen rastilta toiselle oli sujuvaa. Fukseilta tuli kehuja siitä, että
tapahtumassa alkoholin juomista ei pakotettu millään tavalla, vaan kaikki saivat juoda/ olla
juomatta niin paljon kuin halusivat.
10.5 Sosiaalipolitiikan päivät 22.–23.10.
Sosiaalipolitiikan päivät ovat tänä vuonna Helsingissä 22–23.10. Matkasta on mahdollista hakea
matkakorvauksia opiskelijahintaisista bussi- ja junalipuista. Opintopäiväkirjaa tekemällä on
mahdollista korvata joidenkin kurssien tenttejä, mutta siitä tulee sopia kurssin pitäjän kanssa.
Lisäinfoa pian.
10.6 Yhteiskuntatieteilijäpäivät 12–13.11
Kaikkien yhteiskuntatieteilijöiden yhteiset päivät Helsingissä. Sovittiin, että Fokus markkinoi
tapahtumaa. Tapahtumassa puhujia ja iltaohjelmaa, kuten massasitsit. Sitsit maksulliset, muuten
ilmainen tapahtuma. Matkakuluja korvataan 10 e.
Yhteislähdöstä keskusteltu Puolueen kanssa.
10.8 Fuksisitsit
Tiina kertoi, että fuksitsit järjestetään 30.9 Freetimessä Disney teemalla. Yllättävän suuri
osallistujamäärä, joten valitettavasti kaikki eivät mahtuneet. Mietittiin syksylle toisiakin sitsejä jotta
kaikki halukkaat fuksit pääsisivät osallistumaan.
7 Talous
Tilillä rahaa yli 4000 €. Sovittiin, että kulukorvauksia maksetaan Riitulle saunaillan viineistä ja
patongeista ja uusien illan beerpongista, Jennalle saunaillan ruoista, Saralle foguen
painokustannuksista ja taittajan lahjakortista sekä Reetalle lautapeli-illan tarjoiluista. Lisäksi
maksetaan Fokuksen jalkapalloturnauksen osallistumismaksu.
Tuomo vei Fokuksen käteiskassasta pankkiin 540 euroa ja ehdotti hankaluuksista johtuen, että
vaihdetaan Fokuksen pankkia.
Päätettiin, että Fokus vaihtaa pankiksi Osuuspankin.

25 Tilinhaltijan muutos
Päätettiin, että Joonas Haggren on ensimmäinen tilinhaltija ja Riitu Pirkkalainen toinen tilinhaltija.
10.9 Vuosijuhlat
Vuosijuhlat järjestetään tänä vuonna 31.10 hienostuneiden sitsien muodossa. Vuosijuhlat päätettiin
järjestää Jyväshovissa, johon Bella ja Riitu ovat yhteydessä. Paikalle toivotaan myös alumneja.
Jatkopaikasta keskusteltiin ja päädyttiin Brahan, koska Jyväshovista ilmainen sisäänpääsy.
Vuosijuhlien hinnaksi mietittiin noin 30 euroa.
11 3miot
Sopimus uusittu ja jatkuu vuoden 2016 kevääseen. Lippuja ei mennyt kovinkaan paljon
ensimmäisissä 3mioissa, mutta jatkossa toivotaan parempaa.
12 Kulttuuri
Kulttuurivastaava ei paikalla.
13 Liikunta
Liikuntavuorot maanantaisin ja keskiviikkoisin yhdessä Puolueen kanssa. Facebookista näkee lajit.
14 Fuksiasiat
Fuksivastaava Enniä kiiteltiin hyvästä työstä fuksiaisten järjestämisessä ja muutenkin
fuksitoiminnasta.
15 Tiedotus ja viestintä
Tiedotusvastaava ei paikalla.
16 Fogue
Foguen päätoimittaja Sara toi hallitukselle nähtäväksi kesän Fogueita. Hallitus tykkäsi.
17 Kansainvälisyys
Kansainvälisyysvastaava ei paikalla.
18 Ympäristö
Viikko 41 on ympäristöviikko ja ympäristöön liittyviä elokuvia ja luentoja sekä erillinen
luontoretki.
Ympäristövaliokunnan seuraava kokous on 14.10.
Keskusteltiin Fokuksen ekologisuudesta esityslistojen suhteen ja esityslistojen heijastamista
pidettiin hyvänä käytäntönä jota tulisi jatkaa myös tulevien hallitusten aikana.

19 Kehitysyhteistyö
Keskusteltiin tulevasta kehy-viikosta ja Milja ja Riitu kertoivat suunnittelevansa pakolaisille
suunnattua vaatekeräystä. Tämä sai kannatusta myös halitukselta.
20 Yritysyhteistyö
Fukseja kehotettiin etsimään haalarisponsoreita myös itse, sillä kaikki sponsorirahat sijoitetaan
suoraan haalarien tilaukseen.
Päätettiin, että ryhdytään yhteistyöhön ravintola Freetimen kanssa ja sovittiin, että Tuomo, Riitu ja
Bella käyvät tekemässä sopimuksen.
21 SYY-yhteyshenkilön valinta
Valittiin SYY-yhteyshenkilöksi Enni Ailoranta.
22 Nimenkirjoittajien vaihdos
Nimenkirjoitusoikeus myönnettiin Bella Forsgrenille, Tuomo Virtaselle, Riitu Pirkkalaiselle, Joonas
Haggrenille ja Jenna Reunaselle.
23 Kansainvälisyysvastaavan ero
Myönnettiin ero kansainvälisyysvastaava Elina Hietalalle.
24 Uuden kansainvälisyysvastaavan nimeäminen
Uudeksi kansainvälisyysvastaavaksi valittiin Sara Niskanen.
26 META
Merkkimarkkinat 29.9, Bella ilmoittaa Fokuksen mukaan.
Kesän puistohengailut olivat menneet hyvin. Puolueen ja Mephiston jäsenet myös mukana.
Paikalla olleilta fukseilta kyseltiin halukkuutta tapahtumien järjestämiseen ja ehdotuksia
tapahtumiin saa kertoa aina.
Pikkujoulutiimiin ilmoittautuneisiin ollaan pian yhteydessä.
27 Seuraava kokous
Päätettiin, että seuraava kokous pidetään tiistaina 27.10. klo 16.15.
28 Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 18.05.

______________________________
Bella Forsgren
Puheenjohtaja

______________________________
Jyrki Virta
Pöytäkirjantarkastaja
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Jenna Reunanen
Sihteeri
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Sara Niskanen
Pöytäkirjantarkastaja

