
Fokus ry:n toimintakertomus kaudelta 2014  

Yleistä  

Hallituksen toimikausi ajoittuu tammikuusta joulukuuhun (1.1.-31.12.2014). Vuosikokous pidettiin 27. 
marraskuuta, minkä jälkeen aloitettiin uusien hallituslaisten ja toimihenkilöiden perehdytys.   

Vuosi 2014 oli Fokus ry:n 40. juhlavuosi, mitä pidettiin esillä läpi vuoden. Vuosi huipentui syksyllä 
järjestettyihin vuosijuhliin, jotka olivat menestys. Toimikaudella 2014 järjestimme tapahtumia tiheään 
tahtiin ja pyrimme osallistamaan myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä toimintaan aiempaa enemmän.  

Pääasiallisesti vuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin. Vuoden tärkeimmät tapahtumat olivat laadukkaasti 
järjestetyt ja keräsivät suuren määrän osallistujia. Fokuksen sääntöjä ei lähdetty vielä vuonna 2014 
muuttamaan toisin kuin toimintasuunnitelmaan oli kirjattu, sillä koettiin, että esimerkiksi 
hallitustyöskentelyyn puuttuvat kohdat vaativat vielä enemmän kokemusta esimerkiksi erilaisista 
hallituskokoonpanoista, ennen kuin niitä lähdettäisiin muuttamaan.   

Hallitustyö ja kokoukset  

Hallituksessa toimivat puheenjohtaja Lasse Heikkilä, varapuheenjohtaja ja vuosijuhlavastaava Tinja 
Nieminen, talousvastaava Veli-Matti Heiska, sihteeri ja tiedotusvastaava Vanessa Koskipalo, 
yhteiskuntapolitiikan koulutuspoliittinen vastaava Annu Komulainen, sosiologian koulutuspoliittinen 
vastaava Petra Kuisma, sosiaalityön koulutuspoliittinen vastaava Mikko Kasanen, sosiaalipoliittinen 
vastaava Elina Lahtiola, tapahtumavastaavat Rosa Heikkinen ja Juho Toivanen, liikuntavastaava Kristiina 
Simula, kulttuurivastaava Lotta Tiihonen sekä yritysyhteistyö-, ympäristö- ja 3miovastaava Outi Pasanen. 
Lisäksi toimihenkilöinä toimivat fuksivastaava Fanni Moilanen, web-vastaava Atte Kiuru, Foguen 
päätoimittaja Miika Lähdeniemi, kehy-vastaava Arttu Säynäjäkangas sekä kansainvälisyysvastaava 
Aleksi Suuronen.  

Fokuksen halitus on kokoustanut vuoden aikana seitsemän (7) kertaa (15.1., 15.3., 7.5., 11.9., 6.10., 
29.10. ja 17.11.), minkä lisäksi järjestettiin kolme (3) yhdistyksen kokousta (12.2., 18.3. ja 27.11.). 
Yhdistyksen kokouksissa käsiteltiin mm. toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2014, hyväksyttiin 
tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2013 
hallitukselle. Lisäksi hallitus vietti pari kertaa iltaa rennosti yhdessä.  

Jäsenistö  

Vuonna 2014 Fokus ry sai 53 uutta jäsentä. Luku oli hieman pienempi kuin edeltävänä vuonna. 
Aktiivijäseniä vuoden 2014 lopussa on Fokuksella 362 kappaletta. Jäsenistön kokousaktiivisuus on 
noussut vuoden loppua kohden.  

Fuksiasiat  

Alkusyksy on kauden tärkeimpiä hetkiä, sillä tällöin on paras mahdollisuus saada fuksit mukaan 
toimintaan ja tehdä itsemme tutuiksi heti alussa. Fuksien osallistuminen tapahtumiin onkin ollut 
ilahduttavan aktiivista. Vuonna 2013 haalareiden tilaaminen siirrettiin fukseilta hallituksen vastuulle. 
Tänä vuonna haalarit olivat ennätyksellisen halvat (10 euroa Fokuksen jäsenille, 30 euroa muille) ja ne 
saapuivat Jyväskylään 29.12. Täten haalareiden jakovastuu jäi kuitenkin seuraavan vuoden toimijoille. 
Pikkujoulut olivat edelleen fuksien järjestämät ja ne pidettiin ravintola Freetimessä 3.12.  

 

 



Opintoasiat ja korkeakoulupolitiikka  

Fokuksen hallituksessa toimivat sosiologian, yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön koulutuspoliittiset 
vastaavat. Koulutuspoliittiset vastaavat osallistuivat yksikkökokouksiin, laitoskokouksiin, sekä opetuksen 
kehittämistyöryhmään ja olivat muutoin yhteydessä henkilökuntaan ajankohtaisten kopo-asioiden osalta. 
Tämän vuoden kopot (Petra Kuisma, Annu Komulainen ja Mikko Kasanen) osallistuivat aktiivisesti 
JYYn opinto- ja tiedevaliokunnan kokouksiin ja tapahtumiin. YFI-laitoksen kopokupeille keräännyimme 
porukalla säännöllisesti keskustelemaan paikallisesti ja valtakunnallisesti ajankohtaisista 
koulutuspoliittisista asioista.   

Vuoden alku keskittyi erityisesti tutkintorakenneuudistuksen loppuun viemiseen. Lähinnä muokattiin ja 
säädettiin opetussisältöjä.  

Kaikissa pääaineissa järjestettiin opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisiä tapaamisia. Näistä esimerkkinä 
muun muassa kahvihetket ja lyhty-illat. Osallistumisaktiivisuus näihin tapahtumiin oli todella hyvä. 
Tapaamiset sisälsivät yleensä vapaamuotoista keskustelua opinnoista ja myös infoja ajankohtaisista 
aiheista.  

Varsinaisen kopotoiminnan lisäksi Fokus seurasi Mattilanniemeen suunnitellun LOOP-rakennuksen 
etenemistä ja otti yhdessä Puolue ry:n, Mephisto ry:n ja Stimulus ry:n kanssa kantaa opiskelijoiden 
osallistamisesta rakennuksen käyttöä suunniteltaessa. Vastaanotto oli yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan 
henkilökunnan osalta positiivinen.  

Talous ja yritysyhteistyö  

Fokuksen taloudellinen tilanne vahvistui vuoden 2014 aikana, johtuen varsinkin 3MIOT -bileiden 
lipunmyynnistä saaduista tuloista sekä aiempia vuosia laajemmasta haalarimerkkimyynnistä. Isoin 
menoerä vuonna 2014 oli Fokuksen 40-vuotisjuhlat, joiden osalta budjetti ylittyi, mutta muilla osa-
alueilla rahaa jäi käyttämättä. 

Fokuksen rahatilanne oli vuoden päätteeksi hyvä ja Fokukselle on syntynyt  “puskuri”, jonka avulla 
voimme käyttää enemmän rahoja jäsenistön hyväksi ilman suurta huolta rahojen loppumisesta. Tämän 
vuoksi myöskään jäsenmaksun nostoa ei nähty tarpeelliseksi.  

Vuonna 2014 yhteistyötä Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen sekä Suomen Yhteiskunta-alan 
Ylioppilaat SYY-Jyväskylän kanssa syvennettiin, mikä näkyi muun muassa tapahtumissa laajempana 
promoamisena ammattiliiton toiminnasta, kasvaneena tiedotusmääränä sekä suurempana taloudellisena 
tukena Fokukselle. 

Fokus painatti vuoden alussa kolme uutta haalarimerkkiä, niin sanotut TILP, SPSS ja Marx-merkit. 
Merkkien myynti ylipäätään oli kohtalaista vuoden mittaan, ja sitä harjoitettiin muun muassa 
lipunmyyntien yhteydessä, merkkimarkkinoilla sekä tapahtumissamme.  

Haalareihin saatiin aiempia vuosia enemmän sponsoroijia ja kasvanut sponsorointisumma päätettiin 
vähentää suoraan haalareiden hankintahinnasta, tarkoittaen halvempia haalareita fukseille. Myös 
vuosijuhlille löydettiin sponsoreita.    

Tapahtumat, kulttuuri, liikunta ja sosiaalipolitiikka  

Sosiaalipoliittinen vastaava kävi säännöllisesti sosiaalivaliokunnan kokouksissa ja toimitti tietoa 
hallituksen ja valiokunnan välillä. Tänä vuonna sosiaalipoliittinen vastaava järjesti jäsenistölle yhteisiä 
lautapeli-iltoja kuukausittain, yhteensä viisi kertaa. Koska Fokuksella on oma rekisteröity Veriryhmänsä, 



yhteisiä verenluovutustilaisuuksia järjestettiin yksi keväällä ja yksi syksyllä. Vastaava myös tiedotti 
sähköpostilistalla jäseniämme useista uudistuksista ja muutoksista.   

Fokuksella on ollut koko vuoden ajan viikoittaisia liikuntavuoroja, keväällä yksi ja syksyllä kaksi 
viikossa. Liikuntaexcut on järjestetty Dancestyle tanssistudioon, Hutunkiin kiipeilemään, Crossfit-salille 
sekä Jämsän paintballiin. Lisäksi Fokus osallistui yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan vappuolympialaisiin 
sekä yliopiston futispuulaakiin.  

Juhlavuosi huipentui vuosijuhliin, jotka järjestettiin Aalto-salissa 25.10. Juhliin saapui 116 juhlavierasta 
ja juhlista saatiin erittäin hyvää palautetta. Fokus vanheni siis kunniakkaasti keski-ikäiseksi 
ainejärjestöksi.  

Juhlien ohessa Fokukselle painatettiin 200kpl uusia lauluvihkoja.  

Vuoden aikana pyrittiin kokoamaan myös historiikkia Fokuksen taipaleesta, mutta ajan ja tekijäpulan 
vuoksi varsinaista julkaisua emme saaneet tuotettua. Saimme kuitenkin tavoitettua useita Fokuksen 
alumneja ja tapasimme mm. Fokuksen ensimmäisen rekisteröidyn puheenjohtajan, Pirjo Tuosan os. 
Rissanen. Historiaa tutkiessa kävi muun muassa ilmi, että Fokksen toiminta on alkanut jo ennen vuotta 
1974, mutta tarkkaa vuotta emme pystyneet selvittämään. Ainakin vuonna 1969 on ollut jo merkkejä 
Fokuksen toiminnasta. Vuonna 1974 Fokus kuitenkin virallisesti rekisteröitiin.  

Järjestettyjä tapahtumia ja yhteisiä hetkiä toimikaudella 2014  

Kevät:        

28.1. Fokuksen juhlavuoden avajaiset Opinkivellä  

5.2. Liikuntaexcu Dancestyle -tanssistudiolle  

11.2. Fokuksen lautapeli-ilta  

13.2. Ystävänpäivä-sitsit Puolueen ja Mephiston kanssa  

20.2. 3miot  

6.3. Sarjakuva & Piirretyt –sitsit  

7.3. Museovierailu Jyväskylän Taidemuseoon  

11.3. YFI-Lumirieha  

13.3. Lautapeli-ilta  

17.3. Runoilta  

19.3.Seinäkiipeilyreissu Hutunkiin  

20.3. 3miot part II  

21.3.Kauppa-Lopo teatterissa  

24.3. Dokkari-ilta  

27.-28.3. Sosiologipäivät Rovaniemellä  



3.4. Vierailu luontomuseossa ja Harjun näköalatornissa  

5.4. Huoneteatterissa näytelmä Taivaalliset tyttäret  

8.4. Sosiologian oppiainekahvit  

8.4. Fokus-porukalla Speksissä  

9.4. YKP:n lounastreffit – ns.”Lyhtyilta”  

9.4. Tutustumiskäynti crossfit-salilla  

10.4. Estellen synttärit ja ekskursio raveihin   

13.4. Fokuksen & Syrinxin luontoretki Leivonmäen kansallispuistoon   

14.4. Verenluovutus  

16.4. Lautapeli-ilta  

23.4. SYY:n Vappusitsit  

24.4. 3miot part III  

25.4. Vappusillis  

27.4.YTK-olympialaiset  

29.4. Vappuklubi @ Shaker  

30.4. Amazing race Jyväskylä 2014 & Fokuksen rasti  

1.5. Vappupiknik Harjulla, Simaa ja skumppaa  

7.5. YFI-laitoksen kevätkauden päättäjäiset  

8.5. Heat up the grills! KV-grillitapahtuma  

22.5. Sosiaalityön pääsykoekahvit  

5.6. YKP:n & sosiologian pääsykoekahvit  

Kesällä viikottainen Fokus-hengailu  

Syksy:  

3.9. Hallituksen esittäytyminen & Uusien ilta Helmessä sekä Rumassa  

7.9. Yhteiskuntatieteilijöiden ja filosofien piknik  

11.9. Saunailta  

17.9. Fuksiaiset  

18.9. 3miot part IV  

22.9. Lautapeli-ilta  



25.9. Yliopiston futispuulaaki  

1.10. Fuksisitsit  

6.10. Runoilta   

7.10. YKP:n lyhtyilta  

8.10. Paintballpelireissu  

15.10. Keski-Suomen museo, Jyväskylän historiaa  

20.10. Suunnistuskisa  

21.10. Biososiaaliset lavatanssit  

22.10. Lautapeli-ilta  

23.10. Pieni raha Jyväskylän kaupunginteatterissa  

23.10. 3miot part V  

25.10. Vuosijuhlat  

26.10. Vuosijuhlasillis  

30.10. Pyjamabileet  

4.11. Merkkimarkkinat goes hyväntekeväisyys  

11.11. Verenluovutus  

11.11. Hallitusinfo  

5.11. Jyväskylän Sinfonia  

19.11. Sosiologian lyhtyilta  

20.11. Jyväskylän Taidemuseo  

20.11. Ajankohtaissitsit  

20.11. 3miot part VI  

26.11. Plan-ilta  

27.11. Vuosikokous  

3.12. Pikkujoulut   

10.12. Pikkujouluristeily   

Tiedotus, nettisivut ja julkaisut  

Ainejärjestön tapahtumista tiedottamiseen käytettiin pääasiassa Fokuksen sähköpostilistaa, nettisivuja 
sekä Facebook-sivua ja -eventtejä. Alkuvuodesta otettiin käyttöön myös sähköpostitse lähetettävä ja 



nettisivuille laitettava Fokuksen kuukausitiedote, joka sisälsi jokaisen kuukauden tärkeimmät tapahtumat 
ja muut ajankohtaiset asiat. Loppuvuodesta päätettiin alkaa lähettää sähköpostitse myös viikkotiedotetta 
sekä perustettiin fokuslaisille oma Facebook-ryhmä, joka toimi tiedotussivua vapaamuotoisempana 
jäsenten keskustelufoorumina. Itse Facebook-tiedotussivun päivitysten näkyvyyttä pyrittiin puolestaan 
lisäämään liittämällä julkaisuihin kuvia ja linkkejä. Sähköpostilistalle välitettiin myös tiedekunnan ja 
laitoksen tiedotteita, tietoa JYY:n tapahtumista sekä muuta yhteiskuntatieteilijöille relevantiksi katsottua 
tietoa. Twitterin ja Instagramin päivittelyä jatkettiin. Kevään toiminnasta järjestettiin myös 
pienimuotoinen palautekysely jäsenistölle, jonka sisältö käsiteltiin hallituksen kesken.  

Fogue-lehdestä julkaistiin perinteiseen tapaan yksi printtiversio kesän korvalla. Juhlavuoden kunniaksi 
lehti oli 40-vuotisjuhlanumero, jossa esiteltiin muun muassa Fokuksen historiaa ja alumnien tarinoita. 
Lehti postitettiin kaikille uusille Fokuksen oppiaineisiin hyväksytyille opiskelijoille hyväksymiskirjeen 
mukana. Lehtiä myytiin myös tapahtumien yhteydessä. Painokustannusten kattamiseksi myytiin 
mainostilaa lehdestä.        

JYY ja ulkosuhteet  

Fokuksen hallituksen jäsenet osallistuivat JYY:n järjestämiin koulutuksiin ja kävivät omien pestiensä 
mukaisten valiokuntien kokouksissa. Osallistuimme myös järjestöklubeille ja olimme mukana JYY:n 
kummitoiminnassa. Haimme keväällä yleisavustusta.  

Olimme paljon tekemisissä oman tiedekuntamme ainejärjestöjen kanssa niin tapahtumien, liikunnan kuin 
koulutuspolitiikankin tiimoilta. Lisäksi teimme paljon yhteistyötä Suomen Yhteiskunta-alan ylioppilaat 
ry:n Jyväskylän paikallisosaston (SYY-Jyväskylä), Suomen Yhteiskunta-alan ylioppilaat ry:n (SYY), 
Suomen Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n, Talentia Keski-Suomi ry:n ja Westermarck-seuran 
opiskelijoiden (WOP) kanssa.  

Ympäristö 
Vuonna 2013 laaditun vastuullisuusohjelman tavoitteita seurattiin toiminnassa edelleen. 
Vastuullisuusohjelma ohjaa ja sitouttaa Fokus ry:n ympäristönäkökohtien huomioimista koko 
toiminnassaan. Pääkohdat vastuullisuusohjelmassa ovat hyödykkeiden ja hankintojen ekotehokkuus, 
tapahtumien paikallisuus, jätteiden minimointi, syntyneiden jätteiden oikeaoppinen lajittelu ja kierrätys 
sekä opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Kyseiset piirteet on pyritty omaksumaan itsestään 
selväksi osaksi kaikkea Fokuksen toimintaa, vaikkakin täysin kertakäyttöastioiden käytöstä emme ole 
pystyneet luopumaan johtuen käytännön järjestelyjen hankaluudesta kestoastioilla.  

Ympäristövastaava osallistui JYY:n ympäristövaliokunnan kokouksiin, seurasi sen toimintaa ja mainosti 
sen järjestämiä tapahtumia Fokus ry:n jäsenille. Tarjoiluiden ekotehokkuuteen pyrittiin kiinnittämään 
huomiota muissakin tilaisuuksissa. Pääpaino oli kasvisruoan tarjonnassa ja pyrimme mahdollisimman 
vähäiseen liharuoan tarjontaan. Ainoastaan vuosijuhlilla Fokus tarjosi osallistujille lihavaihtoehdon, ja 
tässäkin tapauksessa tarjolla oli vain vaaleaa lihaa.  

Kehitysyhteistyö  

Kehitysyhteistyövastaava kävi ahkerasti kehitysyhteistyövaliokunnan kokouksissa. Yhteiskuntatieteellistä 
tiedekuntaa lobattiin yhdessä muiden ainejärjestöjen sekä ylioppilaskunnan aktiivien voimin Reilu 
Korkeakoulu -hankkeen tiimoilta ja saatiinkin tiedekunta sitoutumaan Reilun Kaupan tuotteisiin. Lisäksi 
järjestettiin gender-aiheinen dokumentti- ja keskusteluilta yhdessä Plan-mitä -verkoston kanssa.   

Kansainvälisyys 

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kansainvälisten opiskelijoiden kanssa tehtävää toimintaa pyrittiin 
syventämään mm. perustamalla YTK international -verkosto. Kv-opiskelijoile järjestettäviä tapahtumia 



tosin edelleen vaikeutti yllättävät kv-opiskelijoille tarkoitetut tapahtumat, joista järjestäjät eivät olleet 
tietoisia ennen tapahtumahetkeä. KV-opiskelijoita huomioitiin myös kääntämällä kaikki soveltuvat 
tapahtumakuvaukset ja -kutsut englanniksi.   


