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Uusi numero Fogue-lehteä, ainejärjes-
tömme ihan omaa julkaisua, on taas 
ilmestynyt. Totuttuun tapaan lehti jae-
taan hyväksymiskirjeen mukana niille 
opiskelijoille, jotka ovat hakeneet edus-
tamiimme pääaineisiin. Loput lehdet 
ovatkin sitten jääneet yleensä ainejärjes-
töhuoneeseen, josta niitä on kai myös 
joku mukaansa poiminut. Fuksilehtihän 
tämä on, mitä sitä kiistämään: lehti toi-
mii tässä tarkoituksessaan erittäin hy-
vin. Mutta onko Foguen jo reilusti yli 
30-vuotinen historia nähnyt parhaat 
päivänsä, kun tämä lehti ei enää ole se 
käsittämätön läpyskä täynnä politiikkaa, 
sanaristikoita, ruokaohjeita, nuukuus-
vinkkejä, runoutta, jopa sosiologiaa ja 
luvattomia Matt Groeningin sarjakuvia, 
joista on hienovaraisesti leikattu pois 
copyright-merkinnät?

Tavallaan kyllä, Foguen merkitys ei ole 
enää se sama kuin aikaisemmin, eikä se 
sitä enää koskaan saavutakaan. Kuvitte-
le, aikaisemmin tätä lehteä jopa myytiin 
jäsenille! Ja sitä myös ostettiin.

Edellisen vuoden Fuksinumeron pää-
toimittaja Ville Kokkonen kirjoitti 
myös samasta aiheesta, mutta hänen 
näkökantansa oli valoisampi: tietover-
koista ja lähes ilmaisesta julkaisemisesta 
riippumatta ainejärjestölehteen kirjoi-
tetaan edelleen. Foguen täytyykin nyt 
aluksi kilpailla kirjoittajiensa huomiosta, 
sillä vasta se takaa myös lukijoiden kiin-
nostuksen. Me kaikki tuotamme jatku-
vasti kirjoitettua tekstiä vapaa-ajallam-

me verkossa, blogeissa ja foorumeilla, 
enkä toivoisi ainejärjestölehden olevan 
loppujen lopuksi kovinkaan tästä poik-
keavaa sisällöltään. Siis tekstiä, jonka 
kirjoittaminen tuntuu mukavalta ja jon-
ka sisältö kiinnostaa muitakin. En ole 
pettynyt uuteen lehteen – päinvastoin, 
olen iloinen saadessani sen tehtyä vih-
doin valmiiksi.

Jokainen päätoimittaja uhoaa aina teke-
vänsä kaksi lehteä vuodessa, ja joku siinä 
aina onnistuukin. Itse haluaisin, äskeisen 
lisäksi totta kai, kuitenkin koota lehden, 
joka ei kilpaile samalla sisällöllä kuin 
muu järjestömme tiedottaminen. Jussi 
Jokisen kirjoitus tässä numerossa onkin 
hieno esimerkki siitä, mihin julkaisutoi-
mintamme kuuluisi mielestäni keskittyä. 
Ehkä ensi lehti onkin tehty taas pitkästä 
aikaa käsin kirjoittaen: liimaillaan aane-
losille palasia luentovihkojen reunamer-
kinnöistä vinoon, piirretään tussilla joka 
puolelle pieniä kettujen kuvia ja lopuksi 
otetaan valmiista lehdestä läjä valoko-
pioita. Koska toivottavasti joka vuosi 
löytyy uusi päätoimittaja, niin lehti ei 
pääse koskaan vakiintumaan yhteen 
muotoon.

Mutta entä sitten yhdistyksemme? Fo-
kus pyrkii ja haluaa toimia näkyvästi 
yhteiskuntatieteilijöiden ainejärjestönä, 
mutta oma osallistumisesi toimintaan 
on itsestäsi kiinni. Onhan se toisaal-
ta totta, ettemme pysty miellyttämään 
kaikkia. Tämä ainejärjestö pyrkii kuiten-
kin vaikuttamaan myös aktiivisella osal-

Päätoimi�ajalta
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listumisella koulutuspoliittisiin asioihin, 
ja jäsenistöämme on edustettuna sekä 
tiedekunta- että laitosneuvostossa. Fo-
kuksen tärkein työ on kuitenkin koota 
eri vuosina opiskelunsa aloittaneet, eri 
kursseilla käyvät, tenttikirjojensa kans-
sa erakoituneet ja muuten hyvin vähän 
toisiaan näkevät jäsenensä yhteen silloin 
tällöin. Jopa kokouksemmekin, joissa 
suunnilleen vain puolet paikalle tulleis-
ta ovat yleensä pitäneet puheenvuoron, 
ovat pysyneet hämmästyttävän suosit-
tuina.

Ja lopuksi, onnittelut opiskelupaikasta 
kaikille teille hyväksymiskirjeen saa-
neille. Niin kuin Matt Groening eräässä 
School is Hell -sarjakuvassaan sen ker-
too: mitä isompi, painavampi ja pak-
sumpi kirjekuori ilmoituskirjeessä, sitä 
varmemmin olet saanut opiskelupaikan. 
Kirjeen sisältä tippuva Fogue vain var-
mistaa tätä faktaa omalla painollaan.

Teppo Mäkinen
Päätoimittaja
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Puheenjohtajan tervehdys

Onko kesä 2008 ollut löhö vai laiska, peili vai pläkä, rock vai rap? Minä arvailin vas-
tauksia tätä kirjoittaessani ja sinä voit nyt vastata. Kesä on useimmille meistä ma-
keaa mannaa. Sitä unelmoi ja odottaa. Kesällä on helpompi suhtautua elämään pik-
kaisen huolettomammin. Osa opiskelijoista näkee huolettomuuden vastakohtana 
talven opiskelulle, mutta henkilökohtaisesti en koe talvista aherrusta liian vakavaksi 
tai lopen uuvuttavaksi puuhaksi. Se on vain kenties hieman eri tavalla huoletonta 
kesään nähden. Ainejärjestö on yksi taho, joka pyrkii lisäämään eri tavoin hyvää 
oloasi opintojesi aikana.

Fokus on sosiaalityön, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan opiskelijoiden yhtei-
nen ainejärjestö. Yliopisto ja opiskelijaelämä tarjoavat paljon erilaisia opiskelijoita 
yhteen kokoavia yhdistyksiä ja ryhmiä. Ainejärjestössä jäseniä yhdistävä tekijä on 
siis sama opiskeltava ala. Jyväskylän yliopistossa on kymmeniä ainejärjestöjä, joista 
Fokus on yksi vanhimpia. Uskallan myös väittää, että pitkien perinteiden lisäksi 
olemme yksi kampuksen vilkkaimmin toimivista ainejärjestöistä.

Fokuksen toiminnan tavoitteena on järjestää opiskelijoilleen monipuolista vapaa-
ajan tekemistä ja yhteistä hauskanpitoa. Toinen toiminnan lähtökohta on toimia 
viestiä välittävänä työmyyränä opiskelijoiden ja yliopiston erilaisten toimijoiden 
välillä. Fokus siis välittää tietoa opiskelijoille, mutta toisaalta myös vie opiskelijoi-
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den toiveita ja mielipiteitä eteenpäin. Kolmanneksi tavoitteeksi, tai juhlavasti toi-
mintamme arvoksi, luonnehtisin tekemisen vapauden ja helppouden. Toimintaan 
on helppo osallistua ja halutessaan sitä on helppo lähteä myös järjestämään. Toi-
mintaamme ohjaavia pakollisia vaatimuksia on vaikea keksiä montaakaan. Vapaus 
edellyttää tietenkin vastuuta, mutta se ennen kaikkea mahdollistaa mielikuvitukselle 
tilaisuuden pistää tuulemaan.

Lopuksi haluan vielä omasta puolestani onnitella uusia opiskelijoita opiskelupaikas-
ta. Onnea! Onnittelut kannattaa ottaa ylpeänä vastaan, olet ne ansainnut. Onnen-
toivotuksia ja kuhinaa opintojen aloittamisesta saattaa riittää puuduttavan paljon, 
mutta nyökyttele ja myhäile. Kohta pääset Jyväskylään hieman erilaisen kuhinan 
pariin. Tule uteliaana, Jyväskylä ja sen yliopisto ovat kokemukseni perusteella lois-
tava vaihtoehto lähteä hahmottamaan omaa itsenäistä elämää. Kaltaisiani neuvojia 
tulee riittämään. Kuuntele heitä, mutta poimi neuvoista matkaasi vain kiinnostavat 
ja uskottavat. Äläkä nyt ainakaan usko kaikkitietäviä vanhempia opiskelijoita, jotka 
yrittävät jauhaa viisauksia neuvojista. Mutta saa heistä sentään hauskaa seuraa kah-
vikupin tai oluttuopin ääreen. Nähdään syksyllä!

Markus Eneberg 
Puheenjohtaja
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Asukkaana Kortepohjassa

Siitä on kauan kun Kortepohjassa vietettiin ensimmäisenä rakennetun A-talon 
harjakaisia: tarkalleen ottaen juhlat pidettiin Flooran päivänä vuonna 1968. Silloin 
ovet avattiin 254 opiskelijalle. Nykyään Kortepohjassa asustaa noin 2200 opiskeli-
jaa 1069 erisuuruisessa asunnossa. Neljäkymmenvuotisen historiansa aikana Kor-
tepohja on ollut koti monelle opiskelijasukupolvelle ja toiminut näyttämönä hyvin 
monenlaisille tapahtumille. Mitä kuuluu Kortepohjalle nykyään? Mitä se voi tarjota 
opiskelijalle?

Kortepohjan asunnot itsessäänhän eivät ole kovin kaukana yliopistolta, ja polku-
pyörällä hurauttaa keskustaan hetkessä. Kaupat ovat lähellä, ja jos opiskelijan gour-
met-taidot eivät ole vielä hallussa, löytyy parikin vaihtoehtoa mistä oman Italian 
herkkunsa voi käydä lunastamassa. Jos tuntuu, ettei kirjapakettien anti täytä tie-
donjanoa, voi opiskelija myös käydä lainaamassa Kortepohjan kirjaston yllättävästä 
valikoimasta sivistystä mielelle.

Aina ei myöskään voi jäädä märehtimään kämpille, vaan on suunnattava haukkaa-
maan happea. Vähän matkan päässä ylioppilaskylästä on jalkapallokenttä tekonur-
mella, jonne voi sen ollessa tyhjä lähteä ottamaan mittaa naapurin Ronaldinhosta. 
Jos nahkakuulan perässä juoksu ei liiemmin innosta, voi atleettinen opiskelija suun-
nistaa kohti Viitaniemen hiekkarantaa ja beachvolley-areenoita. Mikäli joukkuelajit 
eivät ole se juttu, lähtee Kortepohjasta useita epävirallisia ja virallisia lenkkeilyreit-
tejä vaikkapa Tuomiojärven ympäri tai Laajavuoreen.

Kortepohjan ehdoton suola on kuitenkin se, että ylioppilaskylää kansoittavat juuri 
nimenomaan opiskelijat. Tämä näkyy rentona ilmapiirinä, niin hyvässä kuin pahas-
sa, joka puolella kylää. Talvella kanssaopiskelijat tavoittaa mitä todennäköisimmin 
kylän menomestasta Rentukasta olutlasin, seurapelin tai Hesarin äärestä. Kesällä 
ilohuudot raikuvat grillien suunnalta, jonne kaikki ovat tervetulleita. Lisäksi mai-
lapelien ystävät voi tavoitta myös D-talon alakerrasta pelaamasta biljardia. Kaiken 
muun hyvän lisäksi Jyväskylän ainoa oikea opiskelijaravintola Rentukka tarjoaa ym-
päri vuoden erilaista ohjelmaa punk-illoista ja Stammtischeistä Runon ja Viinin täy-
teisiin tapahtumiin. Ylipäätänsä joka puolella voi törmätä tulevaan kaveriin, kunhan 
vain uskaltaa olla avoin. 

Jos itse ei keksi tekemistä, voi opiskelija aina tukeutua KVATin eli Kortepohjan 
vapaa-aikatoimikunnan tarjontaan. KVAT järjestää ympäri vuoden kerhoja, joihin 
kuka tahansa voi tulla mukaan. Kerhoista mainittakoon muun muassa suosittu lau-
tapelikerho ja kirjoittajapiiri, mutta tämän lisäksi KVAT järjestä myös erinäköisiä, 
-kokoisia ja -tapaisia tapahtumia sekä tempauksia ympäri vuoden. Jos tapahtumien 
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järjestäminen ja yhdessä toimiminen kiinnostaa, 
niin kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan.

Vaikka kultainen kahdeksankymmentäluku Ren-
tukan striptease-esityksineen ja Olvijuoksuineen 
on jo mennyttä aikaa, ei Kortepohja sammaloidu. 
Kortepohja on ehkä hieman rauhoittunut, mutta 
se on vieläkin virkeä, opiskelijoiden oma kaupun-
ginosa.

Janne Koskenniemi

Kortepohjan kar�a
MNOP-kompleksi, tunnettu 
myös nimellä DDR-talo, on 
monen uuden opiskelijan 
ensimmäinen asunto Jyväs-
kylässä. Sen kaikki asunnot 
ovat kahden hengen soluja, 
kooltaan 37,5 m2.
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Rentukka: Avoinna 20-02, tapahtumailtoina 20-03. Pizzaa klo 24.00 asti. 
Opiskelijahintoja. 
Lillukan vuokrahinnat: 14-18 10e, 18-12 20e, 14-12 25e 
Avoin yhteistila Sopukka: B-talon alakerrassa, tuulikaapista vasemmalle. 
Vehkalammen kenttä: Lisäinfoa www.kortepohja.info -> alueet ja paikat. 
D-talon biljardihuone: Varaukset ja avaimet Cafe Alfasta. 
KVAT: www.jyy.fi -> valiokunnat -> Kortepohjan vapaa-aikatoimikunta 
Kortepohjan asukasneuvosto: Ylin asumiseen liittyvä päätäntäelin kylässä. 
IRC: #kortex ja #kortepohja @ IRCnet

Esimerkkejä Kortepohjan soluasuntojen 
vuokrahinnoista 1.3.2007 lähtien:

M,N,O,P: 189 € 
R,S:  191-236 € 
Q:  220 € 
(vuokrahinnat omalta, jaetulta vastuualueelta)

Edullisimmat yksiöt:

A, C:  173-184 €



11

Kyllä, Fokus kerää myös jäsenmaksua!

Fokuksen toimintaa rahoitetaan muun muassa ylioppilaskunnan avustuksilla, baa-
ribileitä järjestämällä ja keräämällä jäsenmaksua. Fokukuksen ikijäsenyysmaksu on 
pieni: vain 15 euroa, ja se käytetään Sinua ajatellen. Ainejärjestömme ei pyri tuot-
tamaan voittoa, vaan varoilla kustannetaan esimerkiksi yhteisiä tapahtumia, avus-
tetaan kulttuuritoimintaan osallistumista ja pidetään yllä nettisivuja. Jäsenmaksu 
maksaa itsensä takaisin hyvin nopeasti, sillä alkavan lukuvuoden uudet opiskelijat 
pääsevät heti mukaan fuksiaisiin ja muuhun syksyn toimintaan. Yhdistyksen sään-
nöt ilmaisevat asian paremmin:

2§: Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopistossa yhteiskuntapoli-
tiikkaa, sosiologiaa ja sosiaalityötä opiskelevien yhteistyöelimenä, edustaa jäseniään 
yliopiston piirissä opiskeluolojen kehittämisessä, edistää jäsentensä opiskelua ja pe-
rehdyttää uudet jäsenensä opiskeluoloihin, perehdyttää jäsenensä eri työ- ja toimi-
aloihin, avartaa opiskelijain yhteiskunnallista näkemystä, auttaa heitä harjoittelupai-
kan saannissa, edistää opiskelijain oikeusturvaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä 
ja harjoittaa korkeakoulu- ja tiedepoliittista toimintaa sekä pitää yhteyttä vastaaviin 
yhdistyksiin ja järjestöihin.

Vaikka jäsenmaksu onkin jokaiselle omantunnon kysymys, se on silti esimerkiksi 
edellytys hallituspaikkaa haettaessa. Voit maksaa jäsenmaksusi vaikka heti tai sitten 
vasta kun olet nähnyt, mitä Fokus Sinulle tarjoaa.
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Julia, why did you choose Finland and 
Jyväskylä?

J: I did not really choose Finland. I 
wanted to do Erasmus and Jyväskylä 
was one of  only three partner universi-
ties from my home university.

But have you liked being here?

J: Yes!

What are the best and least good things 
about being exchange student here?

D:One of  the best things is that you 
have good opportunity to learn and

Understand Finnish culture. What is 
not so cool... I guess the prices. It is ex-
pensive country.

And what about Fokus?

D: Well, in my opinion Fokus is very 
active organization and that is very im-
portant. Lot’s of  events happened dur-
ing those few months that I stayed here: 
sauna near Laajavuori, parties in Blaze, 
Rentukka and Lillukka at Vappu.

What have you liked the University?

J: The University system is very differ-
ent from Germany. The biggest dif-

ference is the flexibility of  teacher and 
students, the academic freedom of  the 
students to learn and study whatever 
they are interested in (in assignments) 
and the personal contact in between 
teacher and students. I think in Ger-
many I have never talked personally to 
a teacher, only to the secretary, and here 
I am even addressing to the teacher in-
formally! So it was a great experience 
studying in a completely different struc-
tured university. Unfortunately I have 
to admit, that I don’t find the academic 
level here very high and assignments 
weren’t challenging me so much. This 
might maybe sound a bit weird from me 
as an Erasmus student, who is just sup-
posed to have fun and a good time, but 
I felt really bored after a while, because 
I am used to have high pressure and 
high expectations in my home univer-
sity. I am still surprised about the rule 
that every assignment can be repeated 
twice, till the student is satisfied with 
the grade. That would be never happen 
in Germany! Also deadlines aren’t fixed 
here, but everybody is quite flexible and 
accepts several days of  delay.  

Is anything similar or very different be-

Interview with the exchange students

This semester we had two exchange students in Jyväskylä stud-
ying the majors Fokus represents: Julia from Germany and 
Deividas from Lithuania. Our association offered free time 
activities also for the foreign guests, but how did Fokus succeed 
in getting them around? Is Fokus exchange student friendly? 
Let’s hear what they have to say.
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tween Finnish culture and your home 
country?

D: There are not so many differences 
between Lithuanian and Finnish cul-
ture. Of  course, maybe Finnish people 
are more silent and they don’t rush all 
the time like Lithuanians. This I think 
is a good point. Jyväskylä is really a nice 
quite place and in my point of  view 
very safe town, this feeling I think I will 
miss the most.

What will you probably going to miss 
most from Finland?

J: One very good thing about Finnish 
culture is definitely Sauna! Similarities 
between Germany and Finland are the 
grade of  accuracy and that everything 
is well structured and organized and 
following certain rules, lines and time-
tables. Another similarity in between 
the two countries is the behavior when 
you meet people on the street. It is not 
like in southern Europe where you kiss 
and embrace faster unknown or vaguely 
known people, but rather shake your 
hand. Only after some time when you 
are closer to a person your greeting gets 
more personally. That is the same like 
in Germany. As differences I would say 
that Finnish people appear for me to be 
more homogenous. In Germany people 
are more heterogeneous and you find 
more diversity, but I think this is also 
related to the size of  the population in 
Finland and Germany. And I have to 
mention that of  course the beer is bet-
ter and cheaper in Germany – big dif-
ference! From Germany I missed the 

good German bread – eating rye bread 
every day still isn’t the best.

Back from Finland I will miss, that the 
nature isn’t so close anymore. Here I 
have the feeling from wherever I go 
10min I will reach the next lake or the 
next forest. I have some squirrels living 
partly on my balcony and around my 
house, I stumble across hedgehogs in 
the night and see rabbits crossing the 
street nearly every day. And I will miss 
the easy access to sauna! In Germany 
Saunas are mostly integrated in big Spa 
or wellness centers and always very ex-
pensive. I think I won’t be able to afford 
that so often and thus not enjoy it so 
much.

Where did you live here?

J: I was living in Myllyjärvi which is re-
ally a nice place and I also liked the flat 
and my flat mate. Unfortunately most 
of  the houses in Myllyjärvi are getting 
renovated, which gave me lots of  noisy 
trouble in the morning, but even worse 
was the feeling of  living at the end of  
the world. I think only a couple of  other 
(exchange)students were living in Myl-
lyjärvi, so it was always very abandoned. 
I would not recommend new exchange 
students to live there, rather move to 
Roninmäki, where lots of  Erasmus stu-
dents are living and you don’t have this 
isolated feeling.

Was it easy to become friends with 
Finns?

D: Actually I know quite a lot Finnish 
people (thanks to Fokus). It wasn’t so 
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difficult to know each other, because 
Finnish people are very friendly.

J: Most of  the people I got to know 
where other exchange students from all 
over the world and I liked a lot spen-
ding time with them and learning from 
each others culture and habits. To get to 
know Finnish people wasn’t so easy in 
the beginning, but I had a good relation 
to my tutor and we spent a lot of  time 
chatting together. Of  course I had a lot 
of  leisure time and I enjoyed meeting 
other students, Finnish nature, sauna 
parties, travelling and Stammtisches.

Which things which made your life un-
pleasant during your exchange here in 
Jyväskylä?

D: Buss tickets 
are very expen-
sive. And I won-
der why... maybe 
Finnish govern-
ment want that 
all people in this 
country always 
be healthy and 
in good shape 
they raised the 
buss ticket prices 
that everyone sit 
on their bikes 
and ride them or 
walk from one 
place to the other. During the stay in 
Jyväskylä, I walked 30 minutes to uni-
versity and 30 minutes back. I never did 
such things in my home country. So at 
the first times it was interesting, but la-

ter become really annoying.

J: The darkness in the beginning of  the 
year was really hard, and that Jyväskylä 
is rather a small city.

Did Fokus offer you anything that you 
found interesting?

J: Good about Fokus was, that you wel-
comed us very warmly and always try 
to include us into your meetings and 
activities, and although Deividas and I 
were the only ‘active’ exchange students 
in Fokus, you always try to translate the 
important things for us and make it un-
derstandable. Anyway I don’t know any 
kind of  student organization like Fokus 
in Germany and so it was even a better 
experience. 

D: Fokus-sport hours were really great. 
I want to thank everyone that you all te-
ach me to play that Floor ball. Of  cour-
se, I’m still the beginner at this sport. I 
liked also all other Focus activities.
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Did you experience any Culture Shock? 
How did you cope? 

J: I think I didn’t experience a real cultu-
re shock concerning the Finnish culture. 
Since Finland is also a part of  Europe, 
things basically are the same. Of  cour-
se they were cultural differences, which 
were a bit strange to me, the coping 
with the darkness, learning to bike on 
snowy, icy streets, sauna, to make my-
self  be understood by Finnish people 
who don’t understand English, but all 
these points were very nice to discover 
and experience.

D: I think that I experienced maybe litt-
le culture shock. Of  course, first days 
were quite hard, because I have to have 
used to many new things and new place, 
but this ended quite soon.

Did you study a lot? What courses you 
took? Where they hard or easy and did 
you learn lot from courses or not?

D:Most of  my studies took place at 
home. I just chose book exams. At the 
beginning it was quite hard to read and 
right in English, but now it seems very 
easy. I think that all that reading stuff  
was really useful and deepen my know-
ledge about sociology.

What would you like to say to all those 
Fokus-persons reading this interview 
from Fogue?

J First of  all I want to thank you for 
taking so good care of  me and inviting 
me to all your events. I really enjoyed 
being in Jyväskylä and as I said before I 
was never active in any kind of  student 
group like Fokus. 

Maybe for the following exchange stu-
dents I would suggest you to try to be 
more open minded towards them. You, 
as a group of  Finnish but English spea-
king people, can introduce the exchan-
ge students much easier to the Finnish 
culture. This is something very precious 
I think because not many Finns doing 
it, but I know many exchange students 
who were missing it. That would be a 
bit step for all exchange students to feel 
more integrated in the local society. 

Say something in Finnish. How well did 
you learn Finnish?

D: Mun nimi on Deividas. Mita kuu-
luu? Hyva, kiitos, maito, and other few 
words. I have only few days course 
(survival Finnish) at the beginning of  
January. This helped me, because in 
shops then I bought milk, I was certain 
that it is milk or not something else. 
The main problem that I don’t under-
stand much more in Finnish language is 
the knowing that I’m staying here only 
few months and I’m not sure if  I ever 
come back to Finland. But if  I decide to 
come, I for sure will learn it!.

Joni Jantunen
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Syksyn kalenteri

1. Jakso alkaa 1.9.
 
Yliopiston avajaiset 3.9.
 
Fuksiaiset 10.9.
Fokuseken perinteiset fuksiaiset uusille opiskelijoille. Syksyn hauskimmat juhlat.

Fokuksen hallitus esi�äytyy 17.9
 
“Kyselyilta” 24.9.
Kysy asioista, joista et vielä tiedä.
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Fokuksen ke�u

On vappuaatto. Harhailen tunnelma päässäni ja aate sydämessäni Kirkkopuiston 
valkolakkimeressä. Olen hukannut muut, olen hukannut itseni, olen yksin. Puheli-
meen huutaminen ei auta, melun yli ei kuulu mitään. Epätoivo. Kunnes näen ketun. 
Ja maapallon. Minut johdatetaan taas yhteen, takausin jaettuun. Yhteiseen maail-
maan ketun alle.

Fokuksen logo – kettu ja maapallo – kokoaa fokuslaiset yhteisen jaetun symbolin 
ympärille. Miksi sitten juuri kettu ja maapallo? Pieni tiedustelu paljasti, että kukaan 
ei tunnu olevan selvillä toteemimme alkuperästä. Instituutioiden muisti on lyhyt. 
Kuten monesti kulttuuriobjektien suhteen käy, myös ketun alkuperä on kadonnut 
ketun itsensä siirtyessä opiskelijasukupolvelta toiselle. Kettu on vaeltanut ilman 
sitä oikeuttavaa tarinaa. Tokihan ainejärjestömme funktio 
sosiaalisena integroijana toteutuu myös ilman kehyskerto-
musta, mutta koska kyseessä on yhteiskuntatieteellinen ai-
nejärjestö, herää kysymys, kuinka voimme kantaa ja seurata 
yhteisöllisyyden merkkiä ilman, että olemme tutkineet sen 
(ja tavallaan siis meidän) syntyyn vaikuttaneita olosuhteita. 
Ja mikäpä estää meitä saamasta selvityksen sivussa uuden, 
yhteisöllisyyttä vahvistavan kertomuksen toistettavaksi il-
lanvietoissa ja muissa kokoontumisissa. Hyvät ystävät, tässä se 
siis on. Ketun tarina.1

Ketun tarina alkaa 1980-luvun alkupuoliskolta. Tuolloin Fokuksen sählyjoukkue 
kamppaili (puheiden perusteella ilmeisesti erityisesti OKL:n joukkueen kanssa) sii-
tä, kuka on yliopiston mestari. Joukkueen pelaajilla oli tahto ja taito, mutta ei ulkoi-
sia merkkejä ilmentämään tätä. Kaikeksi onneksi yliopisto kuitenkin tarjosi jo tuol-
loin tilaisuuksia, joissa ajatuksen saattoi päästää muutamaksi tunniksi harhailemaan 
vapaasti ja huolettomasti. Erään tällaisen tilaisuuden aikana sählytiimi ideoi julistei-
ta, jotka ripustettaisiin pelin ajaksi kentän laidalle nostattamaan joukkuehenkeä.

Jostain syystä – ehkäpä jotain tuon tieteellisen tilaisuuden 
varsinaisesta sisällöstä luiskahti läpi – erääseen seinätau-
luun tuli piirros sählypalloa mailallaan tähtäävästä fokus-
laisesta, joka varoittaa kanssapelaajiaan aikeestaan ”lyödä 
yhden hegeliläisen”. Lauseen tarkempi merkityssisältö 
lienee parempi jättää selvittämättä, mutta ketun ja maa-
pallon tarina lähtee perimätiedon mukaan liikkeelle juuri 

tästä heitosta.
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Fokuksen kettu vuosimallia 1981

Kettu symboloi siis hegeliläistä henkeä, joka leijailee maapallon yllä. 
Hegelin filosofian selventäminen tässä vaatisi hieman enemmän ri-
vejä kuin on mahdollista käyttää ja ehkäpä hieman toisenlaisen ker-
ronnan tavan. Voinemme kuitenkin yleistää ja yksinkertaistaa, 
ja luultavasti fokusketun alkuperäkään ei syntynyt hegeliläi-
syyden syvällisestä ymmärtämisestä, vaan muutamasta yksin-
kertaisesta yleistyksestä.

Hegel pohti filosofiassaan muunmuassa itsetietoisuuden ongelmaa. 
Pohdinnoissaan hän päätyi siihen, että itsetietoisuus syntyy vuorovaikutuksessa 
ympäristön kanssa, ja nimenomaan siten, että (esimerkiksi) ihminen sulauttaa ym-
päristöä itseensä. Itse asiassa ihmisellä on ikuisesti tyydyttämätön tarve sulauttaa 
koko maailma itseensä. Tämä ei kuitenkaan ole mitenkään mahdollista. Ratkaisuksi 
Hegel tarjoaa toiset ihmiset, jotka kykenevät kanssakäymisellään tunnustamaan toi-
sensa ja näin tyydyttämään itsetietoisuuden. Usean ihmisen muodostama vastavuo-
roisen ja tasa-arvoisen tunnustuksen verkosto on henki, joka on todellisuuden täy-
dellisin olemistapa. Hegelin mukaan inhimillinen elämä on täydellisintä yhteisössä.

Jo yksinkertaisella tasolla kuvattuna ainejärjestömme logo – yhteisöllinen henki 
maailman yllä – alkaa kuulostaa varsin pätevältä valinnalta. Yhtei-

söllisyys ja tasavertainen kanssakäyminen ovat varsin 
mielekkäitä ohjenuoria ainejärjestölle. Ja mikä paras-

ta, kertomus on hyvin akateeminen ja koros-
taa fokuslaisten sivistyksen suuruutta. Eräs 
tarinan sählyjoukkueessa pelanneista muis-
telee, että OKL:n pelaajien kysymys ”Mitä 
tuo hegeliläinen oikein tarkoittaa?” varmisti 
henkisen ylivertaisuuden tunteen ja sinetöi 
joukkueelle mestaruuden turnauksesta.

Miksi sitten juuri kettu? Sitä tarina ei kerro, 
mutta ehkä sen ideoineet mielsivät eläimen 
jollain tapaa sivistyksen ylläpitäjäksi ja maail-
man valtaajaksi. Kettu itse on muovaantunut 

aikojen kuluessa paljonkin, ja ulkoisena kuvana se säilyi ennen lippua lähinnä tämän 
lehden aikaisemmissa numeroissa. Muodosta ja esiintymispaikasta se on kuitenkin 
aina muistutuksena niistä asioista, mitä varten Fokus on: toisten löytäminen, vasta-
vuoroisuuden saaminen ja yhdessä oleminen.

Jussi Jokinen
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Fokus Internetissä

#fokus
Jos sinua kiinnostaa tutustua muihin Fokuksen edustamien pääaineiden opiskelijoi-
hin, etkä halua välttämättä odottaa lukukauden alkuun, niin innokkaimmat voivat  
jo mennä hihkumaan innosta Fokuksen IRCnet-kanavalle, #fokukselle. Jos et ikinä 
ole käyttänyt irkkiä, niin yksi helppo tapa päästä irkkaamaan kanavalle löytyy muun 
muassa osoitteessa http://webchat.xs4all.nl/, ja sieltä sinun tarvitsee vain varmis-
taa, että Irc network on IRCnet, Chatchannel on other ja että se other chatchannel 
on #fokus. Klikkaa GO! ja olet mukana! Kanava on suurehko, keskimäärin 25 
henkilöä paikalla, aamuisin ja öisinkin muutama, joten mistään sisäpiirin tiiviistä 
kuppikunnasta ei ole kyse, vaan uudet tulokkaat ovat hyvin tervetulleita.

Ne�isivut
Fokuksen nettisivut osoitteessa http://www.fokusry.net/ toimivat hyvänä tiedon-
lähteenä yhdistyksestä, sen tapahtumista ja yhteiskuntatieteiden opiskelusta täällä. 
Lisäksi arkistoihin on kerätty kaikennäköistä  tietoa kuten yhdistyksen säännöt, 
vanhoja Fogue-lehtiä, ainejärjestön jäsenkyselyitä, kannanottoja ja juomalaulukirja. 
Valokuva-albumista löytyy jo vähän viitteitä siitä, mitä voitte odottaa tulevalta en-
simmäiseltä opiskeluvuodeltanne.

Foorumi
Keskustelua Fokuksen toiminnasta, opiskelusta ja yleisistä aiheista, osto- ja myynti-
tarjouksia, kämppiksen etsintää ja asuntojen vuokrausilmoituksia ja tenttikysymyk-
siä. Näitä löydät Fokuksen foorumilta, jonka osoite on niin hankalasti muistettava, 
että löydtä sinne varmaan parhaiten Fokuksen kotisivun Foorumi -linkin kautta 
(http://www.fokusry.net/). Voit rekisteröitymättä vastailla jo olemassa oleviin ai-
heisiin, mutta uuden aiheen aloittaminen vaatii rekisteröitymisen, joka sekään ei 
kyllä suuri vaiva ole. Foorumilla on paljon tietoa, kaikennäköisistä Fokus-aineiden 
opiskelijaa kiinnostavista asioista. Kannattaa käydä lueskelemassa.

Joni & Teppo
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Sosiaalialan menestystekijä

Liity Talentian joukkueeseen!

Ammattijärjestö Talentian 

opiskelijajäsenenä saat

� tukea ammatilliseen kasvuun

� näköalapaikan työelämään

� turvaa työssä ja vapaalla

Opiskelijajäsenyys 13 EUR/vuosi 

– liittymisvuosi ilmainen!

Tutustu jäsenetuihin, -palveluihin 

ja opiskelijatoimintaan ja liity 

osoitteessa www.talentia.fi 

Lisätietoja

Talentian opiskelijasihteeri

020 111 2742

opiskelija@talentia.fi 
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Toronto sijaitsee Yhdysvaltojen rajan 
tuntumassa, reilun tunnin ajomatkan 
päässä Niagaran putouksista, joiden 
kautta Suurten järvien vesimassat las-
kevat kohti Atlantin valtamerta. Ennen 
muuta perinteisenä jääkiekkokaupun-
kina tunnettu Toronto on myös Kana-
dan talous- ja viihdemaailman keskus. 
Kahdella ja puolella miljoonalla asuk-
kaallaan se on maan suurin kaupunki 
ja muutenkin eräs Pohjois-Amerikan 

suurimmista. Kun huomioidaan koko 
tiheästi asuttu metropolialue, väkimää-
rä enemmän kuin kaksinkertaistuu. 
Pohjoiseurooppalaisesta perspektiivistä 
nämä ovat valtavia lukuja, mutta metro-
polin keskus ei ole silti mitenkään suun-
naton. Vaikka yhdyskuntarakenne leviää 
laajalle lähiöinä, se toisaalta myös jakau-
tuu lukuisiin pienkaupunkeihin. Tämä 
osaltaan suuntaa painetta pois alueen 
ydinkeskustasta.

Vaihtorapor�i Torontosta

University of  Toronto kuuluu joukkoon ulkomaisia korkea-
kouluja, joilla on kahdenvälinen sopimus opiskelijavaihdosta 
Jyväskylän yliopiston kanssa. Kaukomaiden vaihtokohteena 
pohjoisamerikkalaisessa suurkaupungissa sijaitseva huippu-
yliopisto onkin erittäin kiinnostava. Sopii siis toivoa, että yh-
teistyö yliopistojen välillä jatkuu vastaisuudessakin, vaikka 
toistaiseksi vaihto-opiskelijoiden virta on ollut lähes yksisuun-
taista.
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Monikul�uurinen Kanada
Toronto kasvaa noin sadallatuhannella 
asukkaalla vuodessa, ja valtaosa uusista 
asukkaista on maahanmuuttajia. Tämä 
tekee kaupungista verraten monikult-
tuurisen paikan. Seuratessa jokapäiväistä 
elämää vastaantulevat torontolaiset eivät 
vastaa juurikaan mielikuvien kanadalai-
sia. Valtaosa näyttää kuuluvan johonkin 
etniseen vähemmistöön – yleensä alku-
perältään aasialaiseen. Merkittävimmät 
lähtömaat ovatkin Kiina ja Intia. Tilas-
tot kertovat, että peräti joka toinen kau-
pungin asukas on syntynyt Kanadan ra-
jojen ulkopuolella. Kun tähän lasketaan 
päälle vielä maahanmuuttajien jälkeläi-
set, käy ymmärrettäväksi, miksi moni-
muotoisuus mielletään kiinteäksi osaksi 
kaupungin itseymmärrystä. 

Vaikuttaa siltä, että Kanadan kohdalla 
todellakin pitää paikkansa, että kulttuu-
rinen monimuotoisuus on vahvuus, ja 
maahan virtaa osaavaa työvoimaa ja uu-
sia ideoita. Toisin kuin joidenkin maa-
hanmuuttokriitikoiden ennustuksista 
voisi päätellä Kanadan talous kasvaa, 
rikollisuus on huomattavan alhaista ra-
jantakaiseen verrattuna ja muutenkin 
Toronton ja muiden suurkaupunkien 
elinolosuhteet ovat kansainvälistä kärki-
päätä mitattiinpa asiaa sitten millä mit-
tarilla tahansa. Tällä on kuitenkin reu-
naehtonsa.

Kanadan työperusteinen maahanmuut-
topolitiikka korostaa pisteytysjärjestel-
mineen ja kansalaisuustesteineen tuli-
joiden sopeutumiskykyä sekä riskien 
ja kustannusten minimointia. Pisteytys 

perustuu koulutustaustaan ja varalli-
suuteen, ja se suhteutetaan aina kulloi-
seenkin työmarkkinatilanteeseen. Hu-
manitaarisilla syillä on myös oma sijansa 
tulijoiden rankkaamisessa, muttei silti 
ole liioiteltua sanoa, että Kanada kuo-
rii tulijoista parhaat päältä. Siihen heillä 
on varaa, sillä halukkaita tuntuu kaikesta 
huolimatta riittävän. Oma kysymyksen-
sä onkin se, mikä vaikutus näin suuri-
mittaisella aivovuodolla on lähtömaiden 
yhteiskuntakehitykselle.

Pohjoisamerikkalainen 
korkeakoulu
University of  Toronto jakautuu kol-
meen kampusalueeseen, joista suurin, 
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St. George, sijaitsee keskellä Toronton 
ydinkeskustaa. Mittasuhteiltaan se vas-
taa melko lailla Jyväskylän keskusta-
aluetta. Tilaa todellakin tarvitaan, sillä 
maan suurimassa yliopistossa opiske-
lee noin 70 000 perustutkinto- ynnä 
jatko-opiskelijaa. Oppilaitos on melko 
maineikas muutenkin kuin kokonsa 
puolesta ja sijoittunut hyvin kansainvä-
lisissä vertailuissa. Samoin se on kun-
nostautunut Nobel-palkintojen kerää-
jänä. Viimeiseltä kymmeneltä vuodelta 
palkintoja on peräti neljä. Tunnustukset 
ovat tulleet taloustieteestä, lääketietees-
tä ja kemiasta.Näiden mukaan tavataan 
laskea myös Lääkärit ilman rajoja -jär-
jestölle myönnetty rauhanpalkinto, jon-
ka yliopiston professori James Orbinski 
kävi pokkaamassa järjestön tuolloisena 
puheenjohtajana.

Kuten kanadalaiset yliopistot yleensäkin, 
University of  Toronto on julkisrahoit-
teinen korkeakoulu, mutta merkittävä 
osa sen käyttövaroista tulee opiskelijoi-
den – tai näiden vanhempien –  kukka-
rosta. Moni ottaa suuren opintolainan 
selvitäkseen opinnoista ja lahjakkaille 
on olemassa omat stipendijärjestelmän-
sä. Lukukausimaksut eivät ole Pohjois-
Amerikan yksityisten korkeakoulujen 
huippuhinnoissa, mutta kouluttautumi-
nen tarkoittaa joka tapauksessa erittäin 
merkittävää taloudellista panostusta.

Arts and Sciences -tiedekunnassa opis-
keleva yhteiskuntatieteilijä pääsee edis-
tämään perustutkintoaan 5 000 dollarilla 
vuodessa, kun taas saman tiedekunnan 
insinöörille taksa on noin 8 000 dollaria. 
Kansainvälisille opiskelijoille lysti on 
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kalliimpaa. Kanadan ulkopuolelta tullut 
yhteiskuntatieteilijä saa maksaa perus-
tutkintoon kuuluvista opinnoista peräti 
20 000 dollaria vuodessa. Myös jatko-
opintojen hinnat liikkuvat tässä samassa 
suuruusluokassa. Lisäksi tulee huomat-
tava, että kurssikirjojen hankkiminen 
tuo merkittävän lisän kuluihin. 

Saako opiskelija sitten vastinetta rahoil-
leen Torontossa? Korkeat maksut eivät 
ole säikäyttäneet ainakaan niitä viittä 
tuhatta Kanadan ulkopuolelta tullut-
ta tutkinto-opiskelijaa, jotka valinneet 
koulutuspaikakseen nimenomaan tä-
män yliopiston. Keskimääräiselle opis-
kelijalla vastineessa on kysymys ennen 
muuta taloudellisesta kannattavuudesta, 
ja Kanadassa koulutus tuntuu maksavan 
itsensä takaisin. Halutessaan suomalai-
nen vaihtari voi aiheuttaa hämmennystä 
seurueessa toteamalla, ettei maksa opin-
noistaan suoranaisesti mitään. Keskus-
telu kannattaa kuitenkin päättää ennen 
kuin se siirtyy valmistumisen jälkeen 
odotettavissa olevaan tulotasoon.

Myöskään he, jotka asettavat suurem-
man painoarvon opintojen sisällöllisel-
le puolelle, tulevat tuskin pettymään. 

Puitteet yliopistolla ovat prameat, ja 
ilmapiiristä huokuu, ettei resursseis-
ta ole niukkuutta. Yltäkylläisyys mah-
dollistaa sellaisia opetusmuotoja, joita 
yhteiskuntatieteilijä kohtaa suomalai-
sessa korkeakoulussa harvakseltaan. 
Opetushenkilökuntaa on paljon ja sa-
moin kontaktiopetusta, kun taas itse-
näiset kirjatentit ovat täysin tuntema-
ton asia. Kirjoja kyllä luetaan, samoin 
tutkimusartikkeleja, mutta lukupaketit 
on nivottu osaksi muuta kurssisuoritus-
ta. Kurssien yhteydessä saatetaan myös 
järjestää säännöllisiä lukupiirejä, joissa 
luettavaksi annetusta materiaalista kes-
kustellaan ohjatusti. Opetushenkilökun-
ta onkin opinnoissa aivan eri tavalla läs-
nä. Valitettavaa tai ei, läsnäolo tarkoittaa 
myös suurempaa kontrollia, ja ainakin 
perustutkintoon johtavat opinnot ovat 
suoritustavoiltaan verraten koulumaisia. 
Tämä tuokin kanssaopiskelijoissa esille 
ennen muuta taipumukset työteliäisyy-
teen kuin älylliseen harrastuneisuuteen. 
Ymmärtääkseni omaehtoisuudelle an-
netaankin huomattavasti suurempi sija 
perustutkintovaiheen jälkeen. Jatko-
opinnot tällaisessa paikassa eivät ehkä 
olisikaan aivan pöhkö ajatus.

Ville Kokkonen 
Kirjoittaja opiskeli sosiologiaa viime syksyn University of Torontossa.
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Sosiologipäivät 2008

Tänä vuonna Westermarck-seuran Sosiologipäivät järjestettiin yhdessä Politiikan 
tutkimuksen päivien kanssa Lapin yliopistolla. Jyväskylästä lähti yhteiskuljetuksella 
pohjoiseen kahdeksan henkilön ryhmä, ja laskutavasta riippuen matkalle osallistui 
yhteensä 12 henkeä. Lähes yksinomaan miehistä koostunutta joukkoa voi pitää sii-
nä mielessä poikkeuksellisena, että alamme on kuitenkin melko naisvaltainen.

Tänä vuonna teemaksi oli valittu “Talouden henki”: talouden ja valtion väliset suh-
teet ja niiden muutos oli erityisasemassa yleisesitelmissä. Työryhmät olivat kuiten-
kin taas hyvin moninaisista aiheista, eikä varsinkaan ensimmäisenä päivänä ollut 
puutetta sopivista vaihtoehdoista. 

Kaikille ei riittänyt istumapaikkaa pääsalin esitelmissä. Kuvassa ISA:n johtokunnan 
puheenjohtaja Michel Wieviorka oli pitämässä avauspuheenvuoroaan. Wieviorka 
kannattaa sosiologien aktiivista esiintymistä mediassa ja yhteiskuntatieteiden po-
pularisointia. Lauantain pääpuheenvuorot käsittelivät puolestaan paikkaa, paikalli-
suutta, globalisaatiota, etelää ja pohjoista.

Kustantamoiden kirjapöydät aiheuttivat väentungosta ja aiheuttivat käytävien tuk-
keutumista, ja jokaisen vieraan matkaan lähti vähintäänkin tämän vuoden julkaisu-
katalogi. Samaan aikaan pääsalissa alkoi paneelikeskustelu tutkijanurasta ja tutkija-
kouluista. Tilaisuus veti puoleensa erityisesti opiskelijoita.

Yleisesitelmien ja lounasajan jälkeen kaikki hajaantuivat eri työryhmiinsä  kuun-
telemaan ja myös osallistumaan keskusteluun. Esitelmät vaihtelivat valmiiden tut-
kimusten selostamisesta vielä melko keskeneräistenkin projektien esittelyyn. Juuri 
näiden työryhmien takia moni ylipäänsä valitsee lähtevänsä tiedepäiville.
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Perjantai-iltana oli myös kaupungin vastaanotto tiedepäivien osallistujille. Ruoka oli 
erinomaista, mutta illan puheenvuorot jäivät lähinnä Rovaniemen historian ja ark-
kitehtuurin kuvailemiseen. Ryhmämme valtasi yhden koko salin ainoista pöydistä. 
Illanvietto jatkui Ravintola Tivolissa

Jyväskyläläiset olivat vuokranneet auton lisäksi yhteismajoituksen soluasunnoista. 
Kuvassa Janne, Janne ja Iiro istuvat keittiön puolella.

Lauantaiaamuna oli taas työryhmien vuoro, perinteisesti tosin pienemmällä vali-
koimalla ja edellisen illan juhlimisen myötä myös pienemmällä osanottajamäärällä. 
Parituntisen kokoontumisen jälkeen Westermarck-seura piti vuosikokouksensa ja 
jakoi vuodesta 1984 lähtien jaetun gradupalkintonsa tällä kertaa Turkuun Outi Sar-
pilalle, jonka tutkimus käsitteli miesten ulkonäöstään huolehtimista ja siihen kulut-
tamisesta. Päivä jatkui uusilla yleisesitelmillä ja tiedepäivien päätöspuheenvuorolla.

Teppo Mäkinen
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Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry

Fuksi, lähde yhteiskuntatieteilĳöiden mukaan!

Sinä teet oman tulevaisuutesi. 
Opinnot, harrastukset ja oma aktii-
visuutesi luovat suuntaa sille, mitä 
tulet loppuelämälläsi tekemään. 
Työelämä saattaa tuntua etäiseltä 
pidempäänkin opiskelleelle, saati 
sitten fuksille. Oman tulevaisuu-
den kannalta onkin järkevää heti 
fuksista lähtien ottaa selvää oman 
alan – yhteiskuntatieteellisen alan – työelämästä. Tätä tietoa tarjoavat sinulle sekä 
yliopiston rekrytointipalvelut että Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry.

SVAL on akavalainen työmarkkinajärjestö, jonka jäsenistä 35 % on yhteiskunta-
politiikan, sosiologian ja sosiaalityön opiskelijoita ja valmistuneita. Yhteensä meitä 
yhteiskuntatieteilijöitä SVAL:n jäseninä on 10000. SVAL on suurin Fokuksen alan 
opiskelijoiden työmarkkinajärjestö – meillä on paras asiantuntemus juuri sinun alasi 
työelämästä.

Opiskeluaikana SVAL:n jäsenet saavat osallistua Suomen Valtiotieteitä Opiskele-
vien Liiton SVOL:n toimintaan. SVOL on valtakunnallinen yhteiskuntatieteilijä-
opiskelijoiden oma järjestö, joka valvoo etujamme työelämäasioissa. Paikallinen 
SVOL-toiminta, jota Jyväskylässä tekee SVOL-Jyväskylä, on tärkeä opiskelijoiden 
jäsenetu. SVOL-Jyväskylä järjestää työelämätapahtumia, saunailtoja, vapaa-ajan 
toimintaa ja ekskursioita tuleville työpaikoille. Osallistumalla toimintaan parannat 
omia työelämätaitojasi, saat uusia ystäviä toisista ainejärjestöistä ja luot tärkeitä kon-
takteja tulevaisuuttasi silmällä pitäen. Jäsenet saavat myös rahanarvoisia jäsenetuja, 
kuten vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, matkavakuutuksen, lehtiä sekä oikeudel-
lista apua työ- ja yksityiselämän asioissa. Lisätietoja toiminnasta ja jäseneduista löy-
dät nettisivuiltamme.

Fuksi, ole fiksu. Ota selvää ja valmistaudu tulevaisuuteen. Lähde yhteiskuntatietei-
lijöiden mukaan SVAL:n jäseneksi!

Opiskelupaikasta onnitellen, 
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry (www.sval.fi) 
Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liitto SVOL ry ja 
SVOL-Jyväskylä ry (www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/tyosivut/valoke)


