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Onnea Fokus - vähintään 
nelikymppinen!
Heti alkuun kohupaljastus: Fokus nimittäin on hyvin 
todennäköisesti paljon vanhempi kuin 40-vuotias. 
Vuonna 1974 se on kenties rekisteröity yhdistyk-
seksi, mutta toimintaa on ollut jo aiemmin. Ei silti 
lähdetä perumaan juhlavuotta, sillä aina kannattaa 
juhlia!

Ensimmäinen yliopiston kirjaston arkistoista 
löytämäni maininta Fokuksesta on vuodelta 1969, 
jolloin Ylioppilaslehdessä (06/1969) oli ilmoitus 
otsikolla Fokus. Siinä kyseltiin, ”löytyykö yhteis-
kuntatieteistä 10 ihmistä, jotta voitaisiin pitää 
vuosikokous ja valita uusi hallitus?”

Lisäksi löytyy todistusaineistoa siitä, että JYY on 
25.3.1971 jakanut Fokukselle 350 markkaa ker-
homäärärahaa.

Penkoessani Fokuksen historiaa eri lähteistä, esille 
nousi kaksi isoa kokonaisuutta: 1970-luvulla oli tut-
kintouudistustaistelu ja 1980-luvulla sähly. Meillä 
on nykyäänkin mukavaa, mutta en tiedä, jääkö 
2000-luku mistään yhtä leimaavasta asiasta histo-
rian kirjoihin. 

Tässä lehdessä yritetään luoda katsaus Fokuksen 
menneisiin vuosikymmeniin ja nykyiseen toiminta-
an. Historiatiedot ovat satunnaisten lehtiotteiden 
ohella pitkälti ihmisten muistikuvien varassa. Ja 
sehän tiedetään, että aika kultaa muistot. Älkööt 
siis kukaan pahastuko, jos löytyy pieniä asia- tai 
pilkkuvirheitä.

Miika Lähdeniemi, päätoimittaja
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…ja onnittelut siitä, että olet saanut tämän 

lehden hyppysiisi! Se tarkoittaa sitä, että 

sinusta tulee isona yhteiskuntatieteilijä. 

Hetkinen… yhteiskuntatieteilijä. Herättääkö 

tämä lisäkysymyksiä? 

Yhteiskunnalliset asiat kiinnostavat ja haluat 

tietää niistä syvällisemmin, mutta millaisiin 

tehtäviin alamme opiskelijat todella päätyvät, ja 

millä keinoilla omia tavoitteitaan voisi edistää?

Luet tällä hetkellä ainejärjestölehteä. Ai-

nejärjestösi tarjoaa monenlaista mukavaa 

tekemistä, kuten bileitä, kulttuuria, urheilua 

ja yhdessäoloa. Tämän lisäksi se on linkki 

yliopiston henkilökuntaan, jonka kanssa ai-

nejärjestö pitää yhteyttä opiskeluun liittyvistä 

ajankohtaisista asioista. Ainejärjestön lisäksi 

opiskeluaikana kannattaa tutustua toiseenkin 

järjestöön, nimittäin SYY-Jyväskylään! 

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaiden 

Jyväskylän opiskelijat eli SYY-Jyväskylä ry 

järjestää sinun ammattiliittosi Yhteiskunta-alan 

korkeakoulutetut ry:n alaista opiskelijatoimintaa, 

jonka päätehtävänä on vahvistaa yhteiskun-

tatieteitä opiskelevien ammatti-identiteettiä 

sekä työelämätietoisuutta. 

 

 

 

 

SYY-Jyväskylä haluaa toiminnallaan lisätä 

alamme opiskelijoiden itsevarmuutta siitä, että 

alaltamme työllistyy, ja vielä ihan mielenkiin-

toisiinkin tehtäviin! Tätä tavoitetta toteutamme 

järjestämällä muun muassa työpaikkavierailuja, 

työelämään ja työnhakuun sekä työharjoit-

teluun liittyviä infoja - hauskanpitoa, kuten 

saunailtoja ja sitsejä unohtamatta!

Miten sitten saat lisää tietoa meistä tai pääset 

mukaan toimintaan? No, et tule missaamaan 

ensi syksynä meitä, sillä liikumme aktiivisesti 

kampuksella ja kierrämme kertomassa fukseille 

toiminnastamme. Tämän lisäksi järjestämme 

uusille opiskelijoille perinteisen saunaillan, 

jossa pidetään hauskaa ja kuullaan mitä 

luultavimmin jokin uratarina. 

Jos et malta odottaa syksyyn, vierailehan am-

mattiliittomme nettisivuilla. Siellä kerrotaan, 

miksi kannattaa kuulua liittoon, ja mitä etuja 

jäsenyys sinulle tarjoaa. Kun liityt Yhteiskunta-

alan korkeakoulutetut ry:n jäseneksi, olet myös 

SYY-Jyväskylän jäsen. Sivuilta pääset parilla 

klikkauksella myös SYY-Jyväskylän kotisivuille. 

Syksyllä nähdään!

http://www.yhteiskunta-ala.fi/

http://www.yhteiskunta-ala.fi/syy/paikallisy-

hdistykset/syy-jyvaskyla/
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Ne ihmiset, jotka olivat perustamassa 
Fokus ry:tä, ovat näihin aikoihin siir-
tymässä eläkkeelle. Se tuntuu varmasti 
hyvältä: nähdä itse aloittamansa toimin-
nan vetävän henkeä vielä oman työuran 
päättyessä. 

Minulla ei ole mitään hajua, missä nuo 
perustajajäsenet nyt liikkuvat. Tiedä sit-
ten, paljonko heillä on tietoa Fokuksen 
nykymenosta.

Emme ole vähään aikaan ainejärjestönä 
aktiivisesti järjestäneet opiskelijoiden 
laajaa joukkokamppailua yhteisesti asetet-
tujen tavoitteiden puolesta, vaikkakin 
fokuslaisia löytyy paljon Jyväskylän yliop-
pilaskuntapolitiikassa. Emme myöskään 
ole hetkeen korostaneet toiminnassamme 
taistelua rauhan puolesta imperialismia 
vastaan. Nämä tavoitteet mainitaan 
Fokus-tiedotteessa vuodelta 1975.

Jyväskylän yhteiskuntatieteilijät tuntu-
vat silti olevan hyvin tietoisia siitä, että 
kuten vuonna 1975, maailma on edel-
leen valumassa mukavan vakaata vauhtia 
kohti täydellistä perikatoa. (Kyllä, tuleva 
fuksi, meidän oppialamme on sieltä 
pirtsakammasta päästä. Tervetuloa!) 
Esimerkiksi toimintasuunnitelmassamme 
olemme asettaneet tavoitteeksemme 
ilmaston lämpenemisen pysäyttämisen. 
Jotain on siis tainnut säilyä fokuslaisten 
mentaliteetissa.

Näiltä eläkkeelle siirtyviltä perustajajäse-
niltä haluaisin kysyä, oliko heillä Fokusta 
perustettaessa samaa tunnetta kuin 
itselläni. Sitä tunnetta, että ainejärjestö-
toiminta tuntuu tällä alalla opintojen 
jatkeelta? Tai jopa toisin päin? Kemisti 
ei välttämättä pääse soveltamaan oppi-
maansa järjestötoiminnan parissa muu-
toin kuin sitseille valmistetun keitoksen 
metanolipitoisuutta testatessaan. Sosio-
logi taas ei järjestöissä muuta näekään 
kuin yhtä suurta sosiaalista rakennetta! 
Ainakin luullakseni, sosiologeista kun ei 
koskaan tiedä.

Voin kuvitella, ettei Fokus syntynyt tähän 
maailmaan neljäkymmentä vuotta sitten 
kivana vapaa-ajan järjestönä eikä sen 
ilta-aikainen toiminta ole irrallista siitä, 
mitä proffamme luennoivat aamuisin. 
Taistelua rauhan puolesta käydään jatku-
vasti, vaikka sen toteutustavat muuttuvat 
vuosien varrella. 

Lasse 
Heikkilä

Puheenjohtaja
Fokus 2014
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Hei fuksi!Puheenjohtajan Tervehdys
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Miljoonasateelle. Yhtyeen ensitah-dit soitettiin 
täällä ja alkuaikoina levynjulkkareita järjestet-
tiin Ilokivessä.

Miljoonasateen tarina sai alkunsa vuonna 
1983, kun Salo ei lyönyt folk-duonsa kanssa 
läpi levy-yhtiöihin ja etsi uusia musiikkituulia.

”Sanoin kulttuurisihteerinä olleelle Arto Hi-
etakankaalle, että hoida mulle bändi, kun tun-
net soittajia. Hän soitti parin viikon päästä ja 
käski minun mennä Myllyjärvelle yhteen pom-
misuojaan. Menin sinne ja siellä oli kitaristi, 
rumpali ja basisti valmiina. Muun muassa Matti 
Nurro, joka oli Miljoonasateen pitkäaikainen 
kitaristi”, Salo kertaa.

”Mulla jäi vähän opiskeluaika päälle. Teen 
edelleen samaa kuin silloin: teatteria, musiik-

Miljoonasateen Heikki Salo valit-
si yhteiskuntapolitiikan opiskelun 
biisien tekemistä tukemaan ja nosti 
viimeisen kuukausipalkkansa JYY:n 
kultturisihteerinä.

kia ja mitä lystään. Elän edelleen opiskeli-
jaelämää.”

Gradu valmis 1986, maisteriksi 1993

Musiikki oli siis etusijalla jo opiskeluaikoina, 
mutta Salo sai kuitenkin opintonsa valmiiksi. 
Oman pääaineen valinnassa painoi vahvasti 
myös se, että opiskelu tukisi laulujen sanoit-
tamista. Yhteiskunnalliset aiheet kiinnostivat.

”Opiskelin ensin tietojenkäsittelyä ja sys-
teemisuunnittelua, mutta vaihdoin seuraavana 
vuonna yhteiskuntapolitiikkaan. Tajusin, etten 
jaksa sitä matematiikkaa. Halusin pääaineen, 
josta olisi hyötyä biisintekijälle. Olin aina ollut 
kiinnostunut tekemään biisejä, joissa uskal-
letaan tarttua yhteiskunnallisiin asioihin.”

Salo sai kulttuuripolitiikkaa tehtaissa käsitel-
leen gradunsa valmiiksi vuonna 1986, mut-
ta tutkinnon valmistuminen otti aikansa.  

Kolmas kerta toden sanoi, mitä tuli viimeisiin 
opintoviikkoihin ja puuttuviin kirjatentteihin.

”Minulta puuttui yhdeksän opintoviikkoa ja 
soitin joskus vuonna 1988 yliopistolle, että 
miten niiden kanssa tehdään. Sieltä annet-
tiin kirjaluettelo ja ne kun tenttisin, homma 
olisi siinä. En saanut tehtyä ja vuonna 1989 
soitin toisen kerran, jolloin kirjaluettelo oli 
taas puolet pienempi.”

Vieläkin tuli muuttujia matkaan ja asia palasi 
lopulta mieleen vuonna 1993, kun Salon tytär 
oli syntynyt ja edessä oli keikkatauko. Vihdoin 
olisi aikaa sivuaine taidekasvatuksesta puut-
tuvien kirjatenttien tekemiselle. Salo otti taas 
puhelimen kauniiseen käteen.

”Lopulta taidekasvatuksen proffa sanoi mulle, 
että kyllä sinä Heikki olet tehnyt laulujasi 
niin paljon, että ymmärtäisin sinun tajuavan 
taidekasvatuksesta ihan riittävästi. Hän kirjoitti 
cum lauden hyvin tiedoin ja niin valmistuin 
yliopistosta”, Heikki naureskelee.

Jyrockia perustamassa

Ainejärjestötoiminta jäi Salon osalta vähiin, 
koska musiikki, teatteri ja ylioppilaskunnan 
toiminta veivät ajan. Teatteriympyröissä Heikki 
tapasi myös tulevan vaimonsa.

”Ylioppilasteatterikin oli aika massiivista 
toimintaa ja otin aika paljon roolia siellä. Tein 
musiikkia, olin hallituksessa ja hoidin muun 
muassa valohommia.”

Ylioppilastalo oli siihen aikaan Salon ehdot-
tomasti tärkein tukikohta, koska yläkerrassa 
harrastettiin teatteria ja keskikerroksessa 
oli Ilokiven päätila. Alakerran keilahalli jäi 
vieraammaksi.

“Elän
edelleen
opiskelija-
elämää”

Miljoonasateen ja sittemmin mm. Tulipalo-
yhtyeen kanssa uran tehnyt Heikki Salo on 
seurannut kutsumustaan opiskeluajoista näihin 
päiviin saakka. Sydän on sykkinyt musiikin 
tekemiselle siinä määrin, ettei Salo ole teh-
nyt palkkatöitä sitten vuoden 1987, kun hän 
lopetti JYY:n kulttuurisihteerinä.

”Kulttuurisihteerin homma oli hienoa, mutta 
olin aika ehdoton ja halusin vain tehdä musiik-
kia. Irtisanoin itseni vuoden jälkeen, lähdin 
Joensuuhun katusoittajaksi ja päätin, etten 
koskaan tee muuta kuin musiikkiin liittyviä 
asioita”, Salo muistelee hymyillen.

Se päätös on pitänyt. Miljoonasateen 
13 albumin lisäksi Salo on sanoittanut 
lauluja lukuisille muille artisteille. Vaikka 
asuinpaikka on nyttemmin vaihtunut, Jyväs-
kylällä on ollut iso merkitys nimenomaan 
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Henkilökuvassa
 Marja Järvelä

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori 
Marja Järvelä jää eläkkeelle tänä keväänä.

Marja Järvelä aloitti uransa Hel-
singin yliopistosta, josta hän 

valmistui sekä maisteriksi että tohtoriksi 
sosiaalipolitiikasta. Hänen väitöskir-
jansa aiheena oli koulutuspolitiikka. 
“Siinä oli kysymyksenä miten yh-
teiskunnan silloinen nopea raken-
nemuutos tuotti yhteiskunnallisen 
koulutustarpeen. Eli siinä tutkittiin 
miten yhteiskuntaluokkien asetelma 
muuttui Suomessa,” Marja kertoo.   
Helsingin yliopistosta Marja Järvelä 
lähti tutkimusryhmän mukana Joen-
suun yliopistoon, joka on nykyään osa 
Itä-Suomen yliopistoa. Psykologian 
professori Yrjö-Paavo Häyrynen 
johti siellä koulutusreformointiin 
liittyvää poikkitieteellistä tutkimusta. 
Projektissa olivat mukana muun 
muassa kasvatustieteilijät Jarkko 
ja Airi Hautamäki. 
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”Meitä oli 30-40 ihmisen aktiiviporukka, joka rupesi tekemään mitä 
lystää. Jyrock on hyvä esimerkki, joka polkaistiin silloin käyntiin. 
Istuttiin toimistossa ja mietittiin, mitä kivaa järjestettäisiin. Oli 
perustettu vapaa valiokunta eikä enää ollut sellaista puoluepoliit-
tista toimintaa, että vain jonkun puolueen mandaatilla pääsi 
toimintaan mukaan.” 

Vaikka Salo on tehnyt yhteiskunnallisia aiheita käsitteleviä lauluja, 
politiikka ei ole varsinaisesti häntä kiinnostanut. Vaaliehdok-
kuuskosiskeluista hän on kieltäytynyt, mutta on ollut mukana 
esimerkiksi Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjassa. Lisäksi 
Miljoonasade toimi vihreiden vaalibändinä vuonna 1990.

”Oltiin juuri julkaistu Nuoli ja Väri –albumi, joka oli ekologinen 
kannanotto. Emme kuitenkaan halunneet tilaisuuksista mitään 
vaalitilaisuuksia. Sovittiin, että paikalla voi olla vihreiden poliitikkoja, 
mutta yhtään puhetta ei saa pitää. Kaikki eivät siitä tykänneet.”

Ylioppilastalo Ilokivi on ollut Salolle tärkeä tukikohta. ”Ennätykseni 
on neljä päivää niin, etten poistunut koko talosta. Päivät tein 
hommia ja illalla menin toimistoon nukkumaan. Tämä oli myös 
Miljoonasateen keikkojen lähtö- ja paluupaikka.”

Teksti: Miika Lähdeniemi 
Kuvat: Taneli Varis
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Metsätutkimuksen paikallishankkeita hän 
toteutti Suomen lisäksi Venäjällä. Viime-
vuosina Marja on suuntautunut tutkimaan 
maatalouden ja ruokaketjun kestävyyttä. 
  

Tutkijan uralle suuntauduttaessa vaaditaan 
sitä, että on valmis tekemään paljon 

töitä. Töiden vastapainona toimivat kuitenkin 
harrastukset, joita Marjallakin on vuosien aikana 
ollut useita. ”Elämän varrella harrastukset, jotka 
on ollut tärkeitä, niin osa on pysynyt ja osa 
on jäänyt kiireen jalkoihin”, Marja kuvailee. 
“Nuorena on ollut tosi paljon harrastuksia, 
esimerkiksi musiikkiharrastus. Soitin pianoa 
ja lauloin erilaisissa porukoissa. Olin myös 
kova uimari. Treenaamiseen meni paljon 
aikaa. Olin lukioaikoina Amerikassa, jossa 
tutustuin kuviouintiin. Jossakin kohdassa 
uiminen oli jokaviikkoista, mutta se sitten jäi.” 

Nykyään Marja on siirtynyt musiikin 
kuuntelijaksi. Hän sanoo nauttivansa 

monenlaisesta musiikista, mutta pitää 
eniten klassisesta musiikista. ”Olen käynyt 
konserteissa ja klassisen musiikin festivaa-
leilla, esimerkiksi Kamarimusiikin festivaaleilla 
Kuhmossa. Viime kesänäkin kuuntelin tois-
takymmentä konserttia”, Marja naurahtaa. 

Istuvan työn vuoksi Marja painottaa liikun-
taharrastusten tärkeyttä. Hänet itsensä 

voi nähdä sunnuntaisin pelaamassa ten-
nistä. Innostus tennikseen syntyi enem-
mänkin sosiaalisista syistä, sillä Tampereen 
yliopistossa oli hyvä tennisporukka. ”Yritän 
pitää kiinni tenniksen pelaamisesta, vaikka 
kaikki muu menisi liian vauhdikkaaksi ja 
matkustelisi sinne sun tänne”, Marja toteaa.  

Marja odottaa innolla eläkeaikaa, sillä sil-
loin ”tulee vähän väljempi aikataulu.” 

Hänellä itsellään on kaksi lasta ja neljä pientä 
lastenlasta, joiden kanssa mielellään viettää 
aikaa. Hän ei aio kuitenkaan jättäytyä täysin 
työelämän ulkopuolelle. Marjalla on ison kan-
sainvälisen kustantamon, Routledgen kanssa 
kirjasopimus, jonka hän toimittaa yhdessä 
taloustieteilijä Ari Paloviidan kanssa. Marja on 
luvannut pitää myös joitakin kolmannen luku-
kauden seminaareja sekä ohjata väitöskirjoja.  
“Olen tosi kiitollinen. Jyväskylän yliopistossa 
on ollut mahdollisuus toteuttaa omia ideoita. 
Luulen, että nyt on oikea aika siirtyä vähän 
syrjemmälle ja keskittyä vähän muihinkin 
asioihin, niin seuraavat pääsevät toteuttamaan 
omia projektejaan.”

Teksti & kuva
Satu Sironen

Marja Järvelä aloitti uransa 
Helsingin yliopistosta, 

mistä hän valmistui sekä mais-
teriksi että tohtoriksi sosiaali-
politiikasta. Hänen väitöskirjansa 
aiheena oli koulutuspolitiikka. 
“Siinä oli kysymyksenä miten 
yhteiskunnan silloinen nopea 
rakennemuutos tuotti yhteiskun-
nallisen koulutustarpeen. Eli 
siinä tutkittiin miten yhteiskun-
taluokkien asetelma muuttui 
Suomessa,” Marja kertoo.   
Helsingin yliopistosta Marja 
Järvelä lähti tutkimusryhmän 
mukana Joensuun yliopistoon, 
joka on nykyään osa Itä-Suomen 
yliopistoa. Psykologian profes-
sori Yrjö-Paavo Häyrynen johti 
siellä koulutusreformointiin 
liittyvää poikkitieteellistä 
tutkimusta. Projektissa olivat 
mukana muun muassa kas-
vatustieteilijät Jarkko ja Airi 
Hautamäki. 

Marja jäi Joensuun yli-
opistoon muutamaksi 

vuodeksi, koska ”J. P. Roos 
tuli sinne yhteiskuntapolitiikan 
virkaan ja hän halusi minut 
mukaan suomalaisen elämän-
tavan muutostutkimukseen”. 
Seuraavaksi tie vei kohti 
Tamperetta. ”Minua pyydet-
tiin yhteiskuntaluokkien ja 
sosiaalisen liikkuvuuden 
tutkimukseen Tampereen yli-
opistoon.” Elettiin vuotta 1980. 
Kaksitoista vuotta myöhem-

min eli vuonna -92 Marja 
siirtyi Jyväskylän yliopistoon. 

Tutkimusintressiensä suhteen 
Marja kuvaa uransa olleen 

”kaksijakoinen”. Jyväskylän yli-
opistoon siirtyessään hän ajatteli 
voivansa suuntautua kokonaan 
uudestaan. Samoihin aikoihin 
valmisteltiin Rion ympäristö-
kokousta. Kestävän kehityksen 
aihealue alkoi kiinnostaa Marjaa.  
“Siinä oli vähän sattumustakin 
mukana. Esitin Suomen Akatemi-
alle tutkimussuunnitelman, joka 
koski tavallisten kansalaisten ja 
asiantuntijoiden ilmastonmuu-
toksen havaitsemista. Eli millä 
tavalla ilmastonmuutokseen 
asennoidutaan tai kuinka asia 
ylipäätänsä ymmärretään. Siitä 
lähti liikkeelle ihan toisenlainen 
suuntautuminen”, Marja kertoo. 

Sitä ennen häntä olivat 
kiinnostaneet erilaiset 

sosiaaliset jakaumat, sosiaa-
linen hyvinvointi ja sosiaalisen 
kohoamisen kysymykset. Nämä 
aihealueet liittyivät myös 
koulutukseen. Pirkko-Liisa 
Ahposen kanssa Marja teki 
elämäntavan tutkimusta, minkä 
kiinnostavana tausta-asiana 
vaikutti suuri maaltamuutto 
Suomessa. Tästä yhteistyöstä 
syntyi teos Maalta kaupunkeihin, 
pientilalta tehtaaseen: tehdas-
työläisen elämäntavan muutos 

(1983). Hankkeesta ilmestyi 
myös pienempiä julkaisua ja 
osin kansainvälisiä julkaisuja. 

Kansainvälinen kytkös näkyy 
myös Marjan Tampereen 

vuosien aikana. Tampereen 
sosiologian laitoksella hän 
teki yhteiskuntaluokkien 
tutkimusta professori Raimo 
Blomin johtamassa ryhmässä. 
Tutkimus oli osa amerik-
kalaisen tutkimusjohtajan 
Erik Olin Wrightin johtamaa 
survey-perustaista kansain-
välistä tukimusta, jossa kerät-
tiin maakohtaisia aineistoja. 
   

Jyväskylän alkuvuosia muistel-
lessaan Marja toteaa: 

”Kaikki verkostoitumiset ja 
kaikki asiat menivät uusiksi, 
kun siirryin kestävän kehityksen 
aiheisiin 90-luvun alusta”. 
”Markku Wilenius oli siinä 
keskeinen työkaveri. Hän 
väitteli ilmastonmuutoksen 
tutkimusaiheesta, ilmasto-
riskistä eli miten se havaitaan.”  
“Koska Suomessa ei siihen 
aikaan vaikuttanut toden-
näköiseltä, että voisi luoda 
tutkijanuraa ilmastonmuu-
tostutkijana, yhteiskunta-
tieteilijänä, niin hankkiuduin 
erilaisiin aiheisiin”, Marja jatkaa. 
Hän teki paikallisia kestävän 
kehityksen tutkimuksia mm. 
Länsi-Afrikassa, Nigeriassa. 



Fokuksen naisenergiaa pursunut kalenteriprojekti tuotti runsaasti hyvää, sillä kalen-
terin myyntituotot lahjoitettiin Keski-Suomen Syöpäyhdistykselle. Kalenterit myytiin 
loppuun ennätysvauhtia, ja Liisa Saarisen herkulliset Fokuksen upeista naisista kuvat 
ovat keränneet paljon positiivista huomiota.

”Kalenteri on hyvää mieltä nostattava ja saa hymyn 
huulille joka kuukausi, kun avaamme uuden kuukauden 
kuvan esille. Kalenterin myynnistä saadut tuotot olemme 
ohjanneet syöpään sairastuneiden nuorten aikuisten 
toimintaan”, toiminnanjohtaja Hannele Arvekari Keski-
Suomen Syöpäyhdistyksestä kertoo.
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Fokuksen 
 40-vuotisjuhlat
Aalto-salilla la 25.10.2014

VUODEN TEKO
Tänä vuonna monien seiniä koristaa historiallinen julkaisu, 

nimittäin Fokuksen tyttökalenteri!

KettuTykkää

Fokushenkeä aidoimmillaan!

Toukokuun Tytöt

Juhlavuosi ei olisi mitään ilman näyttäviä juhlallisuuksia 

Lokakuun 25. päivä nykyinen ja entinen Fokus-kansa kokoontuu juhlis-
tamaan 40-vuotiasta yhdistystä vuosijuhlien merkeissä. Piirrettäköön siis 
viikonloppu jo tässä vaiheessa kalenteriin isoin kirjaimin!

Vuosijuhlat järjestetään Jyväskylän keskustassa sijaitsevassa juhlallisessa 
Aalto-salissa (Kauppakatu 30). Luvassa on illallisen lisäksi juhlapuheita, 
vanhojen muisteloa, soittoa, laulua ja iloista yhdessäoloa. Virallinen jatko-
paikka selviää myöhemmin.



liin, jossa opiskelija sai vapaasti valita, 
mitä opiskelee. Uusien opintojen hyvä 
puoli oli kattavat yleisopinnot. Mutta sit-
ten mentiinkin Heikkilän mukaan pieleen. 
Tutkintorakenteesta tuli liian putkimainen: 
yhdestä päästä sisään, toisesta ulos, eikä 
vaihtoehtoja.

”Tehtiin kaikkemme tutkintouudistuksen 
vastustamiseksi. Oltiin kriittisiä ja joskus 
ilkeitäkin, tutkintovaatimuksia kritisoitiin 
avoimesti, järjestettiin mielenosoituksia, 
kiivettiin yöllä yliopiston katolle ja lasket-
tiin banderolleja seinille. Poltettiin myös 
tutkintoasetusluonnoksia Alvarin aukiolla, 
kirjoitettiin ylioppilaslehteen, Keskisuoma-
laiseen ja Helsingin Sanomiin.

Uudistuksen vastustajat istuivat tiedekun-
taneuvostoissa ja ylioppilaskunnassa ja 
järjestivät tilaisuuksia, joihin kutsuttiin tie-
dekunnan edustajia, ministeriöiden virka-
miehiä, opettajia ja jopa ministereitä.

”Kutsuttiin opetusministeri Kalevi Kivistö 
opiskelija-asuntoomme ja teen ääressä 
keskusteltiin uudistuksesta ja koulutus-
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Keväällä 2014 Keski-Suomen SOTE-hank-
keen hankepäälliköksi valittiin entinen 
fokuslainen Marja Heikkilä. Kun Heikkilä 
vuonna 1975 aloitti opintonsa, oli Jyväs-
kylän yliopistossa juuri aloitettu tutkinnon-
uudistuskokeilu. Uudistuksen oli määrä 
muuttaa yliopistotutkinto tarkoin säädel-
lyksi, eikä se jättäisi juuri lainkaan varaa 
yksilöllisille valinnoille.

Tutkinnonuudistustaistelu oli sarja hyviä 
sattumia. Tilanne oli kaikille uusi: yhteiskun-
tatieteellinen tiedekunta oli melko nuori ja 
Fokus vasta perustettu.

”Hyvät opettajat kohtasivat aktiiviset 
opiskelijat tärkeässä yhteiskunnallisessa 
murroksessa. Opettajien avulla hankimme 
taustatietoa yliopistolaitoksen historiasta, 
tarkoituksesta ja millaisia tutkintoja kul-
loiseenkin yhteiskunnalliseen tilanteeseen 
tuotetaan, kuka tutkinnoista päättää ja 
miksi. Henkilökunnasta iso osa vastusti 
meidän laillamme uudistusta.”

Uudistusta vastustettiin kaikin keinoin. 
Haluttiin palata takaisin vanhaan mal-

SOTE-päällikkö taisteli 
sivistysyliopiston puolesta
70-luvun tutkinnonuudistuksesta muodostui Fokuksen entiselle puheen-
johtajalle Marja Heikkilälle koko opintojen kestävä kamppailu, joka 
päättyi lopulta kyyneliin.

politiikasta. Yritettiin kertoa hänelle, miten 
huono systeemi uusi rakenne on, mutta ei 
hän uskonut meitä.”

Ponnistelut tutkintouudistuksen vastusta-
miseksi valuivat kuitenkin täysin hukkaan: 
uusi tutkintoasetus hyväksyttiin. Ainoa 
keino vastustaa uutta tutkintorakennetta 
oli olla suorittamatta se. Heikkiläkin haki 
lopulta tiedekunnalta erityisoikeutta suo-
rittaa omanlaisensa tutkinnon. Hän jätti 
aloittamansa yhteiskuntasuunnittelun kou-
lutusohjelman ja luki valtio-oppia, filosofiaa 
ja yhteiskuntapolitiikkaa.

Ainejärjestötoiminta oli ollut aikaisemmin 
puoluepoliittinen väline. Fokuksenkin hal-
litukset valittiin puoluepoliittisin perustein ja 
Fokuksen hallitus oli taistolaisten ja muiden 
vasemmistolaisten käsissä aina 1970-luvun 
puoliväliin saakka.

Sivistysyliopistoajattelusta ja tutkintouudis-
tuksen vastustamisesta syntyi kuitenkin 
uudenlainen opiskelijaliike, jossa Jyväskylä 
oli Suomen edelläkävijä. Luovuttiin puolue-
politiikan vahvasta leimaavuudesta ja puhut-
tiin ”politiikasta ilman puoluepolitiikkaa”. 

Tutkintouudistuksen vastustajat, sivistys-
yliopistoajattelijat perustivat Jyväskylään 
Liike 21:n. Sen tarkoituksena oli ylittää 
puoluepoliittiset rajat ja se oli ensimmäinen 
sitoutumaton lista JYY:n edustajistovaa-
leissa. Liike 21 sai vuoden 1978 vaaleissa 
muutaman paikan, joista yksi oli Heikkilä 
itse. Aktiivinen tutkinnonuudistustaistelu 
ohjasi mielenkiinnon ja innostuksen kuiten-
kin pois Fokuksen ainejärjestötoiminnasta, 
joka teki hidasta kuolemaa. 

”Fokus pidettiin keinotekoisesti hengissä. 
Jotain kannanottoja tehtiin ja tapahtumia 
järjestettiin, mutta ei sen toiminta kiin-
nostanut ketään muuta kuin hallitusta. 
Lisäksi Fokuksen ylipolitisoitunut perinne 
saattoi pelottaa.”

Lopulta Fokuksen toimintaa oltiin lakkaut-
tamassa 1970-luvun lopulla, mutta seuraava 
sukupolvi kuitenkin elvytti sen toiminnan. 

Teksti & kuva: Juho Toivanen
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ven edustaja, tiivistää asian kirjassa näin: 
”vuodesta 1981 alkaen sähly on symboloinut 
ja konkretisoinut minulle luontuvia tapoja 
toimia maailmassa, asennoitua siihen ja 
asettua siihen – olen iloinnut sattumista, 
yhteispelistä, onnistumisista, omista ja 
toisten mokista, paljosta nauramisesta – 
mutta olen onnekkaasti voinut liittää sählyn 
myös pelikentän ulkopuolella penkomiini 
sosiologisiin kysymyksiin. sählyämisen 
voi nimittäin ottaa muunakin kuin ”pelk-
känä urheilemisena” tai ”itselle sopivana 
liikuntalajina.- - -”

Kirjasta löytyvä artikkeli sivuaa vahvasti 
Fokuksen his- toriaa, onhan tekstin 

pohjana käytetty 
ryhmähaastattelu en-
tisten Fokus-aktiivien 
muisteloa. 

Kun kysyy Fokuksen kasariaktiiveilta heidän 
ainejärjestöajoistaan, ei voi välttyä yhdeltä 
sanalta: sähly. 

Reikäpallon pelaaminen on ollut kova juttu.

”sählytoiminta oli erittäin aktiivista ja Fokus 
osallistui mm. Jyväskylässä pidettyihin 
opiskelijasählyn sM-kisoihin, joissa pelattiin 
vuorokauden ympäri mestaruusviikonlop-
pujen aikana. välillä tankattiin ilokivessä”, 
vuosina 1987-88 Fokuksen puheenjohtajana 
toiminut Jarmo Röksä muistelee.

nykyään Lapin yliopistossa professorina 
työskentelevä soile veijola käsittelee sählyä 
tekstissään, joka löytyy kirjasta Ruumiin si-
teet (eeva Jokinen ym. vastapaino 
1997). veijola, Fokuksen entinen 
puheenjohtaja ja sählysukupol-

Fokus uudelleen jaloilleen
sähly on ollut vastapainoa 1970-luvun tut-
kinnonuudistustaistelulle sekä 1960-luvun 
poliittiselle opiskelijatoiminnalle. Kiihkeiden 
vuosien jälkeen podettiin eräänlaista krapu-
latilaa, kuten heikki salo kuvailee tuota aikaa.

”se oli sellaista antiaikaa 1970-lukulaisuudelle. 
Meininki oli enemmän sellainen ”politiikat 
hemmettiin” – tyylistä, porukalla oli sellainen 
krapula siitä 70-luvusta”, salo kuvailee.

ainejärjestöaktiivisuuskaan ollut entisissä 
voimissaan ja koko Fokuksen toiminta oli 
vaakalaudalla. ote Ruumiin siteet –kirjan 
haastattelusta kuvastaa tilannetta:
eeva (Jokinen): ”Fokus oltiin lopettamassa, 
koska sille ei ollut tiedepoliittista tilausta 
olevinaan eikä ketään huvittanut siinä olla. 
sitten koska mä olin yksinäinen eikä mulla 
ollut ketään kavereita ni sitten mähän pyysin 

Kimmoa ja Muiniekan Jarmoa että mennään 
nyt sinne kokoukseen - - -”

hallitus saatiin lopulta kokoon, joskaan 
uudet tulokkaat eivät kokeneet pääsevänsä 
kunnolla sivistysyliopistokeskusteluun 
mukaan. sähly-meuhkaaminen kirvoitti 
muutenkin kriittisiä ääniä, koska kaikkien 
mielestä sähly ei sopinut akateemisen 
intellektuelliin ilmapiiriin.
 
Teksti: Miika Lähdeniemi 
Kuvat: Fokus ry:n arkisto

Fokuksen 80-luku oli 
 sählysukupolven aikaa
Siinä missä 1970-luvulla taisteltiin kynsin hampain tutkinnon-

uudistusta vastaan, 1980-lukua leimasi urheiluhulluus. 
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Missä he ovat nyt?
Fokuksen entisiä ainejärjestöaktiiveja on päätynyt 

virkamiehiksi, politiikkoiksi, median edustajiksi, 
yrittäjiksi ja vaikka miksi. 

Entisiä ainejärjestöaktiiveja 
on päätynyt mitä erilaisim-
piin paikkoihin. Tavoitimme 
kaksi entistä aktiivia ja kyse-
limme fiiliksiä Fokus-ajoista 
ja urakehityksestä.

Haastattelussa: 

JARMO MUINIEKKA

Kiuruveden kaupunginjohta-
ja, Fokuksen puheenjohtaja 
1980

PÄIVI ANTTIKOSKI

MTV Uutisten uutispäätoi-
mittaja, Fokuksen puheen-
johtaja 1994

1. Milloin olit mukana 
Fokuksen toiminnassa ja 
millä tavoin? Onko yhteys 
opiskelutovereihin säily-
nyt vielä vuosien jälkeen?

JARMO: opiskelin Jy-
väskylässä 1978-1982. 
tutorinamme toimi aira 
Raudasoja ja muistelen, että 
pian opiskelujen alussa tulin 

airan vaikutuksesta aine-
järjestötoimintaan mukaan 
ja aika moni kurssikaveri 
oli mukana myös. olin ai-
nejärjestössä mukana aina 
siihen asti, kun osallistuin 
ylioppilaskuntavaaleihin, 
olisiko ollut 1980. tulin va-
lituksi edustajistoon ja siitä 
ylioppilaskunnan hallituk-
seen ja siitä pääsihteeriksi. 
eli ainejärjestö jäi ylioppi-
laskuntatoiminnan myötä. 
Ja tuli uusia opiskelijoita, 
joille tuli tehdä tilaa ainejär-
jestössä.

Mutta juurikaan ei ole tullut 
pidettyä yhteyttä aktiivi-
sesti opiskelutovereihin. 
olisiko meillä ollut yksi ko-
koontuminen, hyvin vapaa-
muotoinen, tässä vuosien 
varrella. sitten on ollut ihan 
muutamia satunnaisia ta-
paamisia mm. airan kanssa. 
Kovasti mielessä on ollut, 
että olisi mukava nähdä 

vanhoja tuttuja.

PÄIVI: olin Fokuksen toi-
minnassa mukana pääosin 
vuosina 1993-95, ensin 
mukana jäsenenä ja sen 
jälkeen puheenjohtajana, 
muistaakseni 94-95. olen 
edelleen tiiviisti tekemisis-
sä ehkä 6-7 tuonaikaisen 
opiskelukaverin kanssa, ja 
vähän useamman kanssa 
ainakin törmätään silloin 
tällöin eri yhteyksissä, 
esimerkiksi työkuvioissa 
ja toki somessa. olen 
yhden fokuslaisen kaverin 
lapsen kummitäti ja toisen 
naapuri.

2. Millaista toimintaa 
Fokuksella tuolloin oli? 
Mikä oli juuri teidän ai-
kaanne leimaava juttu?

JARMO: Me seurattiin tut-
kinnonuudistusta, se oli 
kuuma kysymys silloin. 

ryhmiä tuli. Liikunnallisuus 
lisääntyi, puhuttiin sähly-
sukupolvesta. tutkinnonu-
udistus tuli yliopistoihin. 
tieteenalapohjaiset tutkin-
not katosivat ja tilalle tulivat 
ammatillisesti suuntautu-
neet koulutusohjelmat. ne 
koettiin tiedeyliopistolle 
vieraaksi asiaksi niin opetta-
jien kuin opiskelijoiden kes-
kuudessa. Mutta nopeasti 
valmistuttiin kuitenkin, 
liekö ne parjatut koulutus-
ohjelmat nopeuttaneet. 
vaikka meillä oli vapauksia, 
esim. luennoilla oloa ei 
rekisteröity, oltiin silti hyvin 
kurinalaisia ja kilttejä.

PÄIVI: toiminta oli kyllä aika 
tavalla juhlimiseen keskitty-
vää… suomi oli aika laman 
runtelema tuohon aikaan, ja 
kaikki oli vähän ankeaa. se, 
että joko itse järjestimme 
juhlia tai pyörimme Pörssin 
bileissä aktiivisesti, toi 

piristystä elämään. Mieles-
täni Fokus oli tiivis porukka, 
tehtiin paljon yhdessä ja 
osallistuttiin erilaisiin  
rientoihin isolla joukolla.

3. Mihin tehtäviin olet 
päätynyt? Miten opiske-
lutausta tai ainejärjestö-
toiminta on vaikuttanut 
urakehitykseesi?

JARMO: nykyisin työsken-
telen Kiuruveden kaupun-
ginjohtajana. Koko työurani 
olen toiminut erilaisissa 
esimiestehtävissä lukuun 
ottamatta ihan ensimmäi-
siä työvuosia 80-luvulla. 
ainejärjestötoiminta ja 
ylioppilaskunta olivat hyvin 
opettavaisia; koen, että niis-
tä on hyötyä edelleen näillä-
kin vuosilla. ainejärjestössä 
ja ylioppilaskunnassa oppi 
heti monenlaisia junailu- ja 
neuvottelutaitoja, organi-
sointia,  varainhankintaaja 
talouden osaamista. Ja 
esiintymis- ja puhetaitoa 
opin ainakin itse, kun olin 
omasta mielestäni vähän 
aristelija esiintymisessä. 
yhteiskunnallisessa työssä 
tarvitaan yhteiskunnallinen 
tutkinto.

PÄIVI: olen tällä hetkellä 
Mtv Uutisten uutispää-
toimittaja. Luin toisena 

osallistuttiin ylioppilaskun-
nan järjestämiin tempauk-
siin, pidettiin kokouksia. 
Muistelen, että kannanot-
toja valmisteltiin mm. 
tutkinnonuudistukseen. 
Koetettiin rekrytoida jäse-
niä. Mieleen on hyvin jäänyt 
matkat joita järjestettiin 
mm. Leningradiin ja Jaltalle 
ainakin (ne olivat halpoja 
opiskelijan kukkarolle sopi-
via kohteita silloin). 

sitten tietysti järjestettiin bi-
leitä Kortepohjan Lillukassa. 
Bileet olivat samalla muis-
taakseni varainhankintaa 
ainejärjestölle. Bileissä 
levyjä soitettiin ja hom-
mattiin sinne omat kaljat 
ja omintakeista ohjelmaa. 
tehtiin Fokus-paidat järjes-
töporukalle. siihen aikaan 
näkyi, että puoluepolitiikka 
väistyi opiskelijaliikkeessä. 
Puolueet toimivat kyllä, 
mutta sitoutumattomia 
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Fokuksen osaksi omistama kaura-
moottori on kaksivuotias suomen-

hevonen Estelle. Tämä nelijalkainen 
prinsessa syntyi samoihin aikoihin kuin 
samanniminen neito Ruotsissa, mutta 
hevos-Estelle on kaimaansa kookkaampi 
ja vikkelämpi. Ja vähintään yhtä söpö!

Miten ihmeessä ainejärjestö päätyi 
hevosenomistajaksi? Tunnustan 

olevani tämän takana, koska lahjoitin 
Fokukselle 40-vuotislahjaksi 2,5 prosen-
tin omistusosuuden Estellestä. Idea oli 
sen verran levoton, että se oli pakko 
toteuttaa. Ja tottahan nelikymppisellä 
on syytä oma hevonen olla.

Lahjahevosen suuhun ei ole katsomista 
siinä mielessä, että yhdistykselle ei 

koidu hevosesta mitään kuluja. Mutta 
jos Estelle joskus menestyy kilparadoi-
lla ja tienaa palkintorahoja, niitä sataa 
Fokuksenkin laariin. 

Tällä haavaa Estelle on Lahdessa 
ammattivalmentaja Ilkka Hoffrenin 

osaavissa käsissä. Arki koostuu treeneistä, 
syömisestä, ulkoilusta ja huilaamisesta. 
Luonteeltaan tamma on niin rento 
hengailija, että sen voisi ottaa mukaan 
vaikka vappupiknikille.

Enää tarvitsee jännittää, kumpi odotus 
päättyy aiemmin: Estellen kilpailu-uran 

aloitus vai allekirjoittaneen kandidaatin 
tutkinto. Kummassakin on vielä monta 
mutkaa matkassa.

Miika Lähdeniemi

Fokus 
lienee Suomen 

ainoa ainejärjestö, 
jolla on oma ravihev-
onen. Tai ainakin pi-
eni osa sellaisesta.

Kaikilla on rahaa, 
harvoilla hevonen
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ja yhteisöissä 
kuten Fortumis-
sa, nsn:ssa, 
Planissa jne. ja heidän 
kanssaan työssäkin tulee 
tavattua. siksikin ainejär-
jestötoiminta on mielestäni 
loistava homma tulevai-
suutta varten – sitten kun 
ryhtyy aikuiseksi niin on 
elämässä kavereita yllättä-
vissä paikoissa.

4. Millaisen muiston tai 
terveiset haluaisit kertoa 
40-vuotiaalle Fokukselle?

JARMO: oltiin ylioppilas-
kunnan järjestämällä 
mielenosoitusmarssilla. 
Porukkaa oli paljon ja 
mentiin kaupungin läpi 
hautakynttilöitä kantaen, 
haudattiin näet sivistys-
yliopistoa ja huudettiin 
iskulauseita. sitten kam-
pusta lähestyttäessä vesa 
Koivu keksi, että huudetaan: 
”hautakynttilöitä! halvalla!” 
Ja niin tehtiin. Muistaakseni 

mentiin oluelle sitten mars-
sin jälkeen.

PÄIVI: Fokus ja opiskeluaika 
oli hyvää ja huoletonta. 
vaikka pitäisikin neuvoa, 
että ottakaa opiskelu 
vakavasti ja tehkää tiukasti 
töitä, niin sanon kyllä, että 
nauttikaa opiskeluajasta, 
viettäkää aikaa kavereiden 
kanssa, puhukaa paljon 
ja tutustukaa toisiinne. 
vakavaksi ehtii ryhtyä myö-
hemminkin. ainejärjestö 
on mahtava paikka tuntea 
kuuluvansa johonkin, saada 
kavereilta tukea ja tsemp-
pausta, haastaa omia aja-
tuksia ja arvoja. hienoa että 
Fokus on vahvasti hengissä, 
pitäkää siitä ja toisistanne 
hyvää huolta!

 
Satu Sironen 

Miika Lähdeniemi

pääaineena journalistiikkaa 
ja tein lopulta myös graduni 
siitä. en siis koskaan val-
mistunut sosiologiasta joka 
oli pääaineeni, se jäi vain 
gradua vaille. olin sosiolo-
gian laitoksella muutenkin 
pääsääntöisesti vain kaksi 
vuotta, koska lähdin tans-
kaan opiskelemaan journa-
lismia ja eU-politiikkaa. 

toimittajan työssä sosiolo-
gian opiskelusta on ilman 
muuta kuitenkin ollut 
paljon hyötyä asioiden 
ymmärtämisessä ja tulkit-
semisessa. vaikutuksesta 
urakehitykseen en tiedä, 
mutta Fokuksen piirissä 
solmitut kaveruussuhteet 
ovat jotakin kanssakäymistä 
työssäkin helpottaneet. 
esim. ex-liikenneministeri 
ja nykyinen peruspalvelu-
ministeri susanna huo-
visen kanssa heiluimme 
Fokuksessa samaan aikaan, 
samoin kuin entisen valtio-
sihteeri Mika Rossin kanssa. 

tällä hetkellä muutamia 
opiskelukavereita on edel-
leen politiikassa, yrityksissä 
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Erityisesti mieleen jäivät Jukka Jusulan 
perussuomalaissävytteiset puheet, keskus-
kauppakamarin toimitusjohtajan Risto E. J. 
Penttilän näkemykset markkinataloudesta 
sekä europarlamentaarikko Mitro Revon 
hilpeät heitot maahanmuutosta ja uskon-
non asemasta Euroopassa. TV:stä tuttu 
Peter Nyman osoittautui erinomaiseksi 
keskustelujen moderaattoriksi, ja vierailut 
Kuntatalolla, SDP:n puoluetoimistolla ja 
oikeusministeriössä tarjosivat uutta tietoa.

Kurssin päätteeksi lähdimme yhdessä opin-
tomatkalle Brysseliin. Huhtikuun keväinen 
Bryssel piristi Suomen harmauden jälkeen. 
Kävimme EU-parlamentissa, EU-komissiossa 
ja ELFissä. Kun vierailimme NATO:n pääma-
jassa, Ukrainan kriisi ja Suomen NATO-
jäsenyys tuntuivat kiinnostavan monia.

Magma-akatemia oli kaiken kaikkiaan 
mielenkiintoinen ja antoisa kokemus. Suo-
sittelen osallistumaan ensi vuonna!

Lisätietoa Magmasta ja koulutusohjelmasta 
osoitteesta www.magmaakademin.fi.

Ilona Bontenbal

“Opintomatka Brysseliin”. Nämä sanat kiin-
nittävät huomioni yliopiston sähköpostiin 
saapuneessa viestissä. Viestissä mainostet-
tiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvää 
kurssia, jonka luennoitsijoiksi luvattiin muun 
muassa Korkmania, Vanhasta ja El-Fatatrya. 
Vaikutti aika mielenkiintoiselta! Mutta sit-
ten tulee tarinan twisti: kyseessä on kurssi, 
jonka opiskelijoiksi haetaan myös toista 
kotimaista kieltä puhuvia ja kirjoittavia.

Kurssi alkoi tammikuussa ja ensimmäinen 
tapaaminen liittyi mielipidevaikuttamiseen. 
Tunnelma oli odottava, kun parikymmentä 
toisilleen ennestään tuntematonta henkilöä 
istui pöydän ympärille ajatushautomo Mag-
man tiloissa Helsingin Annankadulla. Kurssin 
koordinaattorit kertoivat heti aluksi, että 
kukin opiskelija voi puhua sitä kieltä, joka 
itselle tuntuu luontevimmalta. Kukaan ei 
tuntunut oikein tietävän, miten kaksikielinen 
kommunikaatio sujuu. Kurssin edetessä 
tottui siihen, että vastaaja saattoi puhua 
eri kieltä kuin kysyjä.

Kurssi koostui neljästä moduulista ja Brys-
selin-matkasta. Yhteiskunnalliset vaikuttajat 
kävivät kertomassa meille ajatuksiaan.

Magma Akatemia
Ajatushautomo Magman kaksikielisellä yhteiskunnallisella kurssilla 
vierailtiin Brysselissä ja  käsiteltiin erilaisia yhteiskunnallisia teemoja, 
kuten puoluepolitiikkaa, mediaa ja pohjoismaista yhteistyötä. 

Vapaa-ajan toiminta on monille se näkyvin 
osa Fokusta. Meillä on muun muassa sau-
na- ja lautapeli-iltoja, yhteisbileitä muiden 
ainejärjestöjen kanssa, retkiä teatteriin ja 
luontoon sekä verenluovutusta porukalla.

Kulttuurin saralla on järjestetty teatterikäyn-
tejä vähintään pari kertaa vuodessa, 
museovie-railuita sekä kaupunkikierroksia. 
Uutuutena mainittakoon keväällä järjestetty 
dokkari-ilta.

Liikunta on viikoittainen osa toimintaa, sillä 
Fokuksella on vakituinen liikuntavuoro 
maanantai-iltaisin. Jokaviikkoisen palloilun 
lisäksi on jo kevään aikana ehditty mm. käy-
dä seinäkiipeilemässä, kokeilemassa cross-
fit-salia ja käyty porukalla Fokus-lenkillä.

Fokuksen koulutuspoliittiset vastaavat 
vievät opiskelijoiden äänen tiedekunnan ja 
laitoksen kokouksiin ja näin henkilökunnan 
tietoisuuteen. ”Kopot” järjestävät opiskeli-
joiden ja henkilökunnan yhteisiä tilaisuuksia 
ja ovat mukana vaikuttamassa mm. opinto-
jen uudistamiseen. 

Jokaisella pääaineella – sosiologialla, sosia-
alityöllä ja yhteiskuntapolitiikalla – on oma 
kopo-vastaavansa.

Uusien opiskelijoiden ”haltuunotto” on 
syksyn tärkein tehtävä. Fokus-porukka te-
kee tutorei-den johdolla kaikkensa, jotta 
fuksit tuntevat olonsa kotoisaksi Jyväsky-
lässä ja kotiainejärjestössä. Fuksiaiset hui-
pentavat syksyn, mutta jo ensimmäisellä 
viikolla uusille opiskelijoille järjestetään 
monen sorttista ohjelmaa.

Tänä vuonna on otettu käyttöön toimikun-
nat, joissa kuka tahansa fokuslainen voi olla 
mukana järjestämässä toimintaa oman kiin-
nostuksensa mukaan. Tavoitteena on saada 
mahdollisimman iso kettuporukka mukaan 
meininkeihin.

Kun tähän lisätään vielä yhteydenpito 
kansain-välisiin opiskelijoihin sekä kaiken 
toiminnan läpäisevä ympäristötietoisuus, 
aletaan olla Fokuksen toiminnan aktiivis-
essa ytimessä. Kyllähän sen sosiaalitieteilijä 
tietää, että yhteisöllisyys on tärkeää!

Miika Lähdeniemi 

Mitä Fokus tekee vuonna 2014?
Fokus on kiistatta vireä nelikymppinen, mutta millaista meininkiä ainejärjestöllä nykyään 
on? Toiminta ulottuu koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta bileisiin ja yleiseen hengai-
luun – liikuntaa ja kulttuuria unohtamatta. Otetaanpa katsaus kettukansan vakituiseen 
toimintaan!
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halvemmalla tai ilmaiseksi. 
Hieno aloite!

Koulupäivät rullailivat men-
emään omalla painollaan 
aamuluennoilla, jotka useim-
mat olivat todella paljon 
innostavammin esitettyjä 
kuin Suomessa, ja iltapäivän 
ryhmätöillä, jotka belgialai-
seen tapaan sujuivat paljon 
paremmin ravintolapöy-
dässä oluttuopin kanssa tai 
kiertelemällä kaupungilla. 

Kurssin ensimmäisen viikon 
teemana oli unelmoida uto-
pistisesta yhteiskunnasta, 
kukin oman työryhmänsä 
aiheeseen liittyen ja esi-
tellä nämä unelmat koko 
kurssille. Toisella viikolla 
oli todellisuuskatsaus ja 
mietimme miten nämä 
unelmat olisi mahdollista 
toteuttaa. Toisen viikon 
päätteeksi teimme ryhmänä 

mittari meni yli 20 asteen.

Vaikka päivät olivat pitkiä 
ja ohjelma oli nimensä 
mukaisesti intensiivinen, 
viimeisen päivän todistus-
tenjakoseremoniassa oli 
havaittavissa helpotuksen 
lisäksi haikeutta. Ohjelma 
opetti meille monelle pal-
jon, eikä vähiten luokkahuo-
neen ulkopuolella. 

Saimme kaikki  pal jon 
tärkeitä kokemuksia ja uu-
sia tuttavuuksia. Tällaisia 
ohjelmia järjestetään jatku-
vasti, joten kannattaa lähteä 
mukaan, jos sellainen koh-
dallesi osuu. Meidän IP:stä 
löydät lisätietoa sivulta 
www.wellbeinggrowth.eu

Teksti & kuvat 
Heidi Niinikoski

10-sivuiset raportit ja 15 
minuutin puheet näistä to-
teuttamistoimista. 

Arki-iltaisin olimme usein 
vain tosi poikki ja kerään-
nyimme hostellihuonee-
seemme purkamaan päivän 
kulkua ja juomaan halpaa 
olutta ja viiniä sekä hihit-
tämään pelkästä väsymyk-
sestä. Omaa aikaa oli vähän, 
mutta onneksi kaupunkia 
näki ohjelman puitteissakin 
ja viikonloppu oli vapaa. 

Lauantaina pidimme shop-
pailupäivän ja sunnuntaina 
vietimme päivän Bryggessä, 
joka oli keskiaikainen pik-
kukaupunki 1,5 tunnin ju-
namatkan päässä. Meille 
oli varattu kanaaliajelu ja 
tutustumiskierros paikal-
liseen panimoon. Aurinkokin 
helli meitä. Monena päivänä 
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Kun päivät olivat pitkiä 
 ja olut halpaa

Yhteiskuntatieteilijät mukana Erasmus-rahoitteisella ”Wellbeing 
and Economic Growth” -intensiivikurssilla Antwerpenissä.

Syksyllä 2013 Fokuksen 
sähköpostilistalle tupsahti 
hakuilmoitus kaksiviik-
koiselle Erasmus-rahoit-
teiselle (lue: all-inclusive) 
intensiivikurssille ”Wellbeing 
and Economic Growth”, 
joka järjestettiin Belgiassa, 
Antwerpenissä.

Kokkolan yliopistokeskus 
ja Jyväskylän yliopiston 
kauppakorkeakoulu olivat 
tämän Intensive Programin 
eli IP:n virallisia Suomen 
yhteistyöyliopistoja. Haku 
kuitenkin avattiin myös 
Jyväskylän yhteiskuntati-
eteilijöille ja hyvä niin, koska 
lisäkseni kolme muuta yh-
teiskuntapoliitikkoa pääsivät 
mukaan.

Mukaan lähti myös pari 
muuta fokuslaista sosiaali-
työn pääaineesta ja loput 
suomalaisista olivatkin sit-
ten kauppakorkeakoulusta. 
Ohjelmaan osallistui yliopis-

laisten ja islamilaisten asu-
inalueiden välissä. Antwer-
pen on muutenkin hyvin 
monikulttuurinen, siellä asuu 
yli 170 kansallisuutta.

Intensiivistä ja kiin-
nostavaa
Ensimmäinen koulupäivä 
alkoi kevyesti kello yh-
deksän, niin kuin pääsään-
töisesti joka päivä.

Opiskelua oli viiteen tai kuu-
teen joka päivä kymmenen 
päivän ajan. Lämpimään 
lounaaseen tottuneita 
suomalaisia alkoi jo tökkiä, 
kun seitsemänä päivänä 
kymmenestä söimme lou-
naalla täytettyjä patonkeja.

Muutamana iltana meille 
oli järjestetty IP:n puolesta 
illallinen sosiaalisessa ravin-
tolassa. Siellä sai maksaa 
omantunnon mukaan. 
Maksamalla täyden suosi-
tushinnan joku tarvitseva, 
kuten työtön, sai aterian 

toja myös Ruotsista, Saksas-
ta, Bulgariasta, Espanjasta 
ja tietenkin Belgiasta.

Kurssin etukäteisvalmist-
eluihin kuului kotimaan 
tapaaminen, jossa tapa-
simme muut Suomen ryh-
mästä ja jakauduimme 
työryhmiin.

Etukäteen piti myös valmist-
ella kotitehtävä annettujen 
artikkeleiden perusteella, 
tutustua aihepiiriin ja toki 
panikoida, miten pakata 
kahdeksi viikoksi kaikkea 
tarpeeksi.

Vihdoin sunnuntai 23.3. 
koitti ja tapasimme reissu-
porukallamme lentokentällä 
autuaan tietämättöminä tu-
levista koitoksista. Vietimme 
ensimmäisen päivän Brys-
selissä palloillen. Illalla An-
twerpeniin saapuessamme 
huomasimme hostellimme 
sijaitsevan “Antwerpenin 
Gazassa”, ortodoksijuuta-
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Matka Westermarck-seuran 
vuotuisille sosiologipäi-ville 
alkoi aikaisin, todella aikai-
sin. Kello näytti vasta aamu-
kolmea, kun auton nokka 
suuntasi kohti pohjoista.

Lapin yliopiston päärak-
ennuksessa ilmoittautu-
mispisteessä viisi väsynyt-
tä sosiologian opiskelijaa 
sai käteensä tietopaketin 
päivien ohjelmasta sekä ti-
etoa poronkasvatuksesta. 
Ohjelman kannessa komeili 
päivien teema: kiinnipitävät 
siteet.

Teeman alla käsiteltiin 

vanhoja, mutta edelleen 
ajankohtaisia kysymyksiä: 
mikä ihmisiä kiinnittää toi-
siinsa; kuinka yhteisöt syn-
tyvät, toiminta verkostoituu 
ja sidokset syntyvät sekä 
kuinka tavat tapaistuvat?

Sosiologiaa päivien 
täydeltä
Lähtölaukauksen päiville 
antoivat avauspuheenvuo-
rot järjestystoimikunnan 
puheenjohtajalta Jarno 
Valkoselta, Westermarck-
seuran puheenjohtajalta 
Anssi Peräkylältä ja Lapin 
yliopiston rehtorilta Mauri 

Ylä-Kotolalta. Seuravaksi 
näyttämön valtasivat luku-
isat sosiologian kovat tekijät 
esitelmillään, joiden aihe-
alueet vaelsivat digitaalisten 
laitteiden käyttötavoista 
demokratian levittämiseen 
valtion säästötoimien vas-
taisissa liikkeissä.

Esitelmien aiheiden laajuus 
ei kuitenkaan ollut mitään 
verrattuna niiden jälkei-
seen ohjelmanumeroon, 
eli työryhmiin.

26 työryhmässä käsiteltiin 
työn alla olevia tutkimuksia 

Kiinnipitävien siteiden 
solmimista Rovaniemellä

Sosiologipäivien tämänvuotinen teema “kiinnipitävät siteet” on ajankohtainen 
myös Fokus-yhteisölle. Kuinka Fokuksessa luodaan niitä siteitä, jotka kiin-
nittävät meidät yhteen? 

tietyn sosiologisen erikois-
alan tai aihealueen kautta. 

Sosiologisen tutkimuksen 
syvempiin syövereihin olisi 
voinut päästä kokeellisen 
sosiologian työryhmässä, 
jossa esimerkiksi pohdittiin 
piillohavainnoinnin pulmia 
kvasikokeellisessa tutki-
musasetelmassa

Aihe ei kuitenkaan jostain 
syystä tuntunut vetävän 
puoleensa meitä tavallisia 
opiskelijoita. Suosituksi ai-
heeksi osoittautui sen sijaan 
mm. juhlimiskulttuurien tut-
kimus.

Kyseisiä sidoksia pystyi 
myös empiirisesti havain-
noimaan virallisten ohjelman 
lisäksi järjestetyissä opiskeli-
joiden illanvietoissa. 

Sosiologian opiskelijat 
ympäri Suomea kokoon-
tuivat Rovaniemellä yhteen 
juhlimaan Valsan galleria-
tiloissa ja myöhemmin Café 
Tivoli -yökerhossa. 

Nämä kohtaamiset liikkuivat  
myös osaltaan päivien kiin-
nipitävien siteiden teeman 
ympärillä, sillä juuri missään 

muualla sosiologit eivät 
pääse keskustelemaan yhtä 
intensiivisesti keskenään 
ja siten sitomaan toinen 
toisiaan.

Siteiden sitomista 
Fokuksessa?

Kiinnipitävät siteet onkin 
teema, joka olisi hyvin 
ajankohtainen myös Fokus-
yhteisölle. Kuinka Fokuk-
sessa nykyään luodaan 
niitä siteitä, jotka kiinnittävät 
meidät yhteen? 

Sosiologit Ferdinand Tön-
niesistä Émile Durkheimiin 
ovat mielellään verranneet 
nykyisyyttä menneeseen 
ja siitä saamme myös itse 
hyvän lähtökohdan Fokuk-
sen entisen puheenjohtajan 
Soile Veijolan kautta. Hän 
myös osallistui päiville sekä 
puhujan että kuuntelijan 
roolissa.

Fokuksen kiinnipitävistä 
siteistä ensimmäisenä tu-
lee ainakin allekirjoittaneen 
mieleen erinäiset tapah-
tumat, joista näkyvimpinä 
ovat eri juhlimiskulttuurin 
alle menevät bileet kuten 
sitsit ja tuoreempana ilmi-
önä Kolmiot. 

Näin siteitä luotiin myös Vei-
jolan aikoihin, eikä bileiden 
tärkeyttä Fokushengen luo-
jana ja ylläpitäjänä voida 
kiistää, mutta onko meiltä 
unohtunut jotain oleellista, 
mikä kaukaisessa mennei-
syydessä vielä muistettiin?

Mikäli Veijolalta kysyttäisiin, 
sählyharrastus mainittaisiin 
varmaankin ainakin pariin 
kertaan. 

Sählyn pelaamisen unoh-
taminen on ehkä hieman 
liian spesifi asia, mutta sen 
ytimessä on kuitenkin jo-
tain hyvin oleellista. Sen 
ytimessä on seurallisuus 
tarkasti määritellyn asian 
ympärille rakennettuna, joka 
luo siteitä aivan omalaa-
tuisella tavallaan.

Mistä siis löytyvät Fokuksen 
sählykerhot, vai onko niitä 
enää edes olemassa?

Olisiko Fokuksen aika ot-
taa vanhasta mallia ja 
luoda kiinnipitäviä siteitä 
jäsenistöönsä myös muutoin 
kuin tapahtumiensa kautta?

Teksti & kuvat 
Aleksi Suuronen
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Peruspalveluministeri Susanna Huovinen on taustal-
taan fokuslainen, sillä hän on valmistu-nut yhteiskun-
tapolitiikasta maisteriksi vuonna 1998. Huovinen 
sanoo opinnoista olleen hyötyä uralla, mutta hän 
liputtaa myös muun aktiivisuuden puolesta.

Fokus ry:n jäsenyys kannattaa!
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Ministeri kannustaa
aktiivisuuteen Opiskelijan kannattaa aina liittyä ainejärjestöön. 

15 €:n kertamaksulla saat ikuisuusjäsenyyden.  
Voimassa olevaan opiskelijakorttiisi kiinnitettyä 
Fokus-tarraa vilauttamalla saat lukuisia etuja ja alen-
nuksia yhteistyökumppaneiltamme!

Jäsenedut yhteistyökumppaneiltamme:

Kampaamo Lumo 
Kaikki parturikampaamopalvelut -20% (ei koske opiskelijoiden 
tekemiä töitä)

Anniskeluravintola Ruma 
Narikkapalvelut ilmaiseksi keskiviikkoisin ja torstaisin klo 24 asti.
Juomat Ruma- tuntien mukaisin hinnoin klo 24 asti perjantaisin ja 
lauantaisin.

Seisomapaikkaklubi 
Stand up- iltojen opiskelijahintaisista lipuista alennusta 2 euroa. 
Alennus koskee käteisellä maksettavia Ilokiven ruokalassa myytäviä 
ennakkolippuja tai esitysiltana ovelta myytäviä lippuja.

”En pidä järkevimpänä sellaista tappotahtista, kieli vyön alla –

tyylistä opiskelua. Pelkään hiukan, että sillä tavalla nuoret ovat 

ikään kuin putkessa”, Huovinen sanoo.

Ministeri itse ajautui mukaan politiikkaan jo opiskeluaikana, sillä 

hän toimi Jyväskylän kaupunginvaltuutettuna ja oli mukana myös 

ylioppilaskunnan toiminnassa. Tästä syystä ainejärjestön riennot 

jäivät usein sivurooliin.

”Harvemmin pääsin mukaan Fokuksen tapahtumiin, mutta yh-

teisiä illanistujaisia kyllä oli. Hauskaa pidettiin, kuten opiskelijan 

kuuluukin”, Huovinen hymyilee. 

Työurien pidentäminen ja nopeammat valmistumisajat ovat 

nykyään kuuma peruna. Ministeri toppuuttelee ajatusta siitä, että 

opiskelun aikainen työnteko olisi pelkkä hidaste valmistumiselle.

”Suhtaudun varovaisen kriittisesti ajatukseen 

siitä, että työssäkäynti automaattisesti hi-

dastaisi valmistumista. Se ei toki kaikille 

sovi, mutta siitä voi olla myös hyötyä. 

Työelämätaidot ainakin kehittyvät. 

Ylipäätään työssä ja järjestötoimin-

nassa kertyy sosiaalista pääomaa, 

jota ei kukaan opi kirjoista”, 

Huovinen pohtii.

Miika Lähdeniemi



Musikaalikomedia jossa on suuri sy
dän  

ENSI-ILTA
6.9.2014

SYKSYLLÄ OHJELMISTOSSA MYÖS
Arthur Miller, ohj. Anssi Valtonen:

KAuppAMATKuSTAJAn KuOLEMA

Juhani Tervapää, ohj. Perttu Leinonen:
nISKAvuOrEn nAISET

Sakari Hokkanen:
TErnIMAITOKEISArI JA LuOTTOTOIMITTAJA

Sirkku Peltola, ohj. Anssi Valtonen:
pIEnI rAHA

HuOMIO OpISKELIJA!
Onko viimetippalippu tuttu? 

Se tarkoittaa sitä, että opiskelijat (ja työttö-
mät) pääsevät teatteriin erittäin edullisesti 

tuntia ennen esitystä, jos salista löytyy 
tilaa! Viimetippalippu musikaaliin maksaa 
vain 12 € ja puhenäytelmään 6 €. Helpoi-
ten pysyt ajan tasalla tykkämällä Faceboo-

kissa Viimetipalla teatteriin -sivusta.

Treffataan teatterissa!

Jyväskylän kaupunginteatteri • Vapaudenkatu 36 • Lippumyymälä, p. 014 266 0110 • www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri

Musiikki ja laulujen sanat

Perustuu JEAN POIRET’n näytelmään LA CAgE Aux FOLLEs

Teksti
JERRY HERMAN HARVEY FIERsTEIN

Ohjaus Timo Rissanen • Koreografia Sari Louko • Kapellimestari Lasse Hirvi


