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Pöytäkirja

Paikka: Lea Pulkkisen salin takkahuone, Agora
Osallistujat:
Hallituksen jäsenet: Tanja Lehto, Bella Forsgren, Veli-Matti Heiska, Riitu Pirkkalainen, Jyrki Virta,
Marianne Väyrynen, Jenna Reunanen, Reetta Kinnunen (poistui kohdassa 7), Tuomo Virtanen,
Joonas Haggren, Ville Hakala
Toimihenkilöt: Oula Palttala, Kristiina Simula (poistui kohdassa 11), Mikko Piltonen, Sara
Niskanen, Elina Hietala (poistui kohdassa 14), Tiina Ohrling (poistui kohdassa 7), Janita Repo
(poistui kohdassa 15)
Muut: Lasse Heikkilä (poistui kohdassa 8)
1 Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 16.30.
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marianne Väyrynen sekä Jenna Reunanen.
4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5 Jäsenasiat
Ei ajankohtaisia jäsenasioita.
6 Ilmoitusasiat
Tanja muistutti, että Fokuksen postilaatikko Y33-rakennuksessa on tarkastettava välillä.
SYY Jyväskylän yhteyshenkilö Fokukseen on vpj Jenna Koistinen. SYY kertonut haluavansa

työelämäyhteistyötä Fokuksen kanssa, 4.3. järjestettävään tapahtumaan tarvitaan auttavia käsiä.
Fokuksen viime vuoden puheenjohtaja Lasse Heikkilä tulee mukaan Fokuksen sääntöuudistusten
ideoimiseen.
Fokuksen järjestökummi Annu Komulainen lähtti terveisiä ja on tarvittaessa valmis tulemaan
kokouksiin vierailemaan.
Fokuselle on myönnetty JYY:n ympäristömerkki.
7 Talous
Päätettiin hankkia Fokukselle sähköpostiosotteita toimintaa helpottamaan. Ville hoitaa asian.
Talousvastaava Veli-Matti kertoi Fokuksen tilin tilanteesta.
Keskusteltiin, kuinka paljon rahaa tilillä on oltava sekä haluammeko säästää jotain tiettyjä
hankintoja tai tapahtumia varten. Tapahtumien kulut budjetoidaan talousarviossa, mutta
budjettiylijäämän ollessa tarpeeksi suuri on hyvien ideoiden toteuttamiseen mahdollista saada rahaa
hallituksen harkinnan mukaan. Pohdittiin myös, pitäisikö liikkuvaksi käyttöpääomaksi suoraan
budjetoida tietyn verran rahaa; talousarviota tehneet työstävät ajatusta.
Tuotiin esille, että alle 50 euron kuluihin ei tarvitse kysyä ennakolta lupaa, kunhan oman
toimialueen budjetissa vielä on jäljellä rahaa.
Fokuksen koko omaisuudesta on tehtävä inventaario sekä inventaariodokumenttia päivitettävä,
Jenna otti tehtävän hoitaakseen.
Hyväksyttiin, että Joonas käyttää 62,5 euroa lumiriehan saunavuokraan.
10 Sosiaalipolitiikka
Kokousiltana lautapeli-ilta Vakiopaineessa.
Perjantaina 13.2. Ystävällinen perjantai täynnä tapahtumia.
Lukemiseen ja lukupiireihin tarkoitetun luokkatilan järjestämisestä keskusteltiin, että pitäisi valita
tietty päivä ja kellonaika, jolloin tila olisi varattuna opiskelijoille. Todettiin, että tilan olisi hyvä olla
Agoralla tai yliopiston kirjastolla lähestyttävyyden ja houkuttelevuuden vuoksi.
21 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen
Fokuksen viime vuoden puheenjohtaja esitteli viime vuoden hallituksen toimintaa ja käytänteitä.
Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
8 Hallitustyöskentely
Puhuttiin, että jos Fokukselle tulee negatiivista palautetta, niin mahdollisen vastauksen on oltava
asiallinen. Lisäksi keskusteltiin siitä, että Fokuksen nimissä tapahtuvan some-käyttäytymisen on
yhtä lailla noudatettava asiallisen viekoittelevaa linjaa.
Tietoturvakysymyksistä todettiin, että suositaan wikin käyttöä, jossa tiedostot ovat salasanan takana.
Pohdittiin, ketkä kaikki saavat nähdä Fokuksen sopimukset – pelkät hallituksen jäsenet vai lisäksi
toimihenkilöt? Tapahtumajärjestäjät eivät kuulu hallitukseen, mutta monet sopimukset koskevat
juuri heidän toimialaansa, joten nähtiin tarpeelliseksi tehdä vaitiolo- ja vastuusopimus, jonka myötä
sopimukset voidaan näyttää myös heille. Bella laatii sopimuksen.

Muutamien vuosien päästä valmistuvaan LOOP-rakennukseen tullee Fokuksen ainejärjestötila;
vastuuhenkilöksi asiaa seuraamaan valittiin Oula.
9 Koulutuspolitiikka
Ensi vuonna järjestetään sosiaalityön tutkimuksen päivät järjestetään Jyväskylässä, Marianne on
mukana suunnittelutyöryhmässä. Järjesteillä on sosiaalityön opiskelijoiden ja henkilökunnan
yhteinen kahvihetki.
YKP:n kokouksessa esille oli tullut pohdinnat YFI-laitoksen profiloitumisesta. Lisäksi kokouksessa
oli tullut ilmi, että YFI-laitosta on oltu viemässä Tampereelle, lisäksi on ollut keskustelua YFIlaitoksen liittämisestä humanistiseen tiedekuntaan.
Sosiologipäiville menevät opiskelijat saavat 25 euron matkakorvauksen.
11 Tapahtumat
Kristiina ohjeisti 3mio-lipunmyynnissä.
Pohdittiin, pitäisikö olla enemmän yhteistyötä Mephiston kanssa. Tapahtumavastaavat ovat
muodostaneet keskusteluyhteyden Mephiston tapahtumavastaavan kanssa.
On muistettava sopia fuksitapahtumiin liittyvät järjestelyt tarpeeksi ajoissa Puolueen ja Mephiston
kanssa.
Järjestetään vappupiknik 1.5.
Järjestetään pääsykoekahvitus pääsykoepäivänä.
Fokus on yhteistyössä Pörssin, Sputnikin sekä Ynnän kanssa järjestämässä Yliluonnollisuussitsit
Jyväshovissa maaliskuussa.
Torstaina 12.2. ystävänpäiväsitsit.
12 Kulttuuri
Keväällä on tulossa dokumentti-iltoja yhteistyössä Puolueen kanssa. Järjesteillä Yksi lensi yli
käenpesän -teatteriesitykseen meneminen.
13 Liikunta
12.3. järjestetään lumirieha; ohjelmassa ainakin Puolue-Fokus -jalkapallo-ottelu.
Joonas ja Janita alkavat työstää mahdollisuutta mennä katsomaan JJK:n peliä.
Paintball-retkeä toivottiin järjestettäväksi.
16 Kansainvälisyys
Fokus järjestää yhteistyössä Puolueen, Mephiston ja Stimuluksen kanssa vaihtaribrunssin
maaliskuun lopusssa. Suunnitteilla kuukausittainen get together -tapahtuma.
14 Tiedotus ja viestintä
Ville toivoo, että kaikki merkitsisivät jo suunnitteillakin olevat tapahtumat ylös kalenteriin;
tiedottajaa tiedotettava asioiden sujuvoittamiseksi.

15 Fogue
Ennen kesäkuuta oltava valmiina 20-30 -sivuinen lehti. Pohdittiin, että myyntihintaa voisi hieman
korottaa. Juttuideoina ainakin puheenjohtajan tervehdys, vaihto-opiskelukokemukset, juttu
henkilökunnan edustajasta sekä Fokuksen osittain omistamasta Estelle-hevosesta. Tarkoitus saada
ensimmäiset tekstit valmiiksi maaliskuun aikana.
19 Yritysyhteistyö
Ruman kanssa tehty yhteistyösopimus hyväksyttiin.
Lumon kanssa yhteistyössä aihioitu hyväntekeväisyyskalenteria: Lumon tiloja voi hyödyntää
valokuvausta varten. Lisäksi Lumo on esittänyt kiinnostuksensa tavaramainoksien antamiseen sekä
siihen, että heiltä tultaisiin työelämätapahtumaan puhumaan.
17 Ympäristö
Tiedusteltiin Fokuksen halukkuutta olla nimellään mukana ympäristövaliokunnan työstämässä
aloitteessa, jossa vaaditaan Jyväskylän kaupungin julkista liikennettä siirtymään biokaasun
käyttöön. Sai alustavasti kiinnostusta ja hyväksyntää.
18 Kehitysyhteistyö
Fokus osallistuu ravintolapäivässä kehitysyhteistyövaliokunnan ravintolaan, jonka tuotot menevät
JYY:n kehitysyhteistyöprojektille.
Sovittiin, että käytetään reilun kaupan teetä, sokeria sekä kahvia.
20 Toimintasuunnitelma ja talousarvio
Toimintasuunnitelmasta sekä talousarviosta käytiin keskustelua. Asioiden käsittelyä jatketaan
seuraavassa kokouksessa.
22 META
Pohdittiin, miten kokouksia voitaisiin nopeuttaa; keskustelua voisi käydä avaavasti ennalta jo
esimerkiksi Facebookin puolella.
23 Seuraava kokous
Päätettiin, että yhdistyksen kokous pidetään tiistaina 10.3. klo 16.15.
24 Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 18.57.
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