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FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016   
 

”Perustasolla lähellä jokaista yhteiskuntatieteiden opiskelijaa toimii ainejärjestö 
Fokus. Fokuksen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden etujen johdonmukainen 
puolustaminen. Etujärjestöluonteensa mukaisesti Fokus määrittelee ja suuntaa 
toimintansa tavoitteet ja kohteet, sekä yhdistää opiskelijat toimintaan näiden 
tavoitteiden puolesta osaksi laajempaa demokraattista rintamaa. Fokuksen 
tehtävänä on opiskelijoiden laajan joukkokamppailun organisoiminen opiskelijoiden 
yhteisesti asettamien tavoitteiden puolesta. Näistä tavoitteista tärkein on taistelu 
rauhan puolesta imperialismia vastaan, kamppailu demokraattisen valvonnan 
kehittämiseksi niin yliopistoissa ja korkeakouluissa kuin myös yhteiskunnassa 
yleensä, sekä opiskelijioden jokapäiväisten etujen ja oikeuksien puolustaminen”      
- Fokus-tiedote 3/75   
 
Käytetyt lyhenteet: YFI=Yhteiskuntatieteet ja filosofia, YTK=Yhteiskuntatieteellinen 
tiedekunta   

 
 

1. YLEISTÄ   
 

Vuoden aikana tavoitteena on vakiinnuttaa Fokuksen toimintaa niin, että yhä 
useampi sosiaalityön, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan opiskelija pystyy 
vaikuttamaan Fokuksen toimintaan ja osallistumaan sen järjestämiseen. 
Tavoitteena on, että jokainen Fokuksen oppiaineiden opiskelija tuntee Fokuksen 
toiminnan merkitykselliseksi. Vuoden aikana pyritään pois yhteiskuntatieteilijöiden 
YFI-kuplasta, tutustutaan hallituksen kanssa myös muiden ainejärjestöjen 
toimijoihin ja osallistutaan poikkitieteellisiin tapahtumiin myös aktiivisesti 
järjestäjän roolissa, mikäli resurssit sen sallivat.   
 

2. JÄSENISTÖ   
 
TAVOITTEET  
- Fokuksen jäsenet tuntevat jäsenyyden merkitykselliseksi sekä hyödylliseksi                     
- Jäseneksi liittyminen on mahdollisimman vaivatonta        
- Uudet opiskelijat otetaan avosylin vastaan yhteiskuntatieteiden pariin       
- Suurin osa Fokuksen oppiaineiden fukseista liittyy syksyllä Fokuksen jäseneksi           
- Huomiota kiinnitetään tänä vuonna erityisesti sosiaalityön opiskelijoiden 
aktivoimiseen 
- Jäsenistö tutustuu ainejärjestötilaan ja kokee sen omakseen  
 
TOIMENPITEET       
- Kerätään vuoden aikana palautetta siitä, kuinka jäsenet toivovat Fokuksen 
toiminnan kehittyvän paremmin heitä palvelevaan suuntaan        
- Korostetaan jäsenyyden tuomia etuja aina kun mahdollista                     
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- Järjestetään jäsentarrojen jakelu niin, että uudet jäsenet saavat tarran 
opiskelijakorttiinsa mahdollisimman pian jäsenrekisteriin merkkaamisen jälkeen  
- Tarkastellaan tarvetta nostaa jäsenmaksua ennen syksyn alkua, mikäli 
jäsenpalvelut parantuvat edelleen keväällä ja/tai jäsenmaksun korottaminen on 
tarpeellista laadukkaamman toiminnan tarjoamiseksi jäsenille   
- Kehitetään ainejärjestötilaa yhdessä YFI:n ja kasvatustieteiden ainejärjestöjen 
kanssa ja järjestetään jäsenille ainejärjestötilaan tutustumispäivä 
 
2.1. UUDET OPISKELIJAT________________________________________________ ______ 

- Uudet opiskelijat huomioidaan vahvasti kaikissa syksyn tapahtumissa      
- Mainostetaan Fokuksen jäsenyyttä ja jäsenetuja uusille opiskelijoille jo ennen kuin 
he aloittavat opintonsa  
- Järjestetään syksyn ensimmäisen tapahtuman yhteyteen tilaisuus noutaa 
jäsentarra opiskelijakorttiinsa sekä mahdollisuus liittyä Fokuksen jäseneksi 
käteismaksulla  
- Fokuksen haalarit tilataan mahdollisimman aikaisin syksystä   
 
2.2. AIEMMIN OPINTONSA ALOITTANEET EI-JÄSENET_________________________ ______ 

- Pyritään muun muassa suunnitelmallisen viestinnän ja tarjottavien 
toimintamuotojen keinoin tavoittamaan yhteiskuntapolitiikan, sosiaalityön ja 
sosiologian opiskelijoita jotka eivät vielä ole jäseniä   
 

3. TALOUS   
 
TAVOITTEET  
- Toteutetaan varainhankintaa suunnitelmallisesti ja monipuolisesti  
- Toiminnan laajentamiseksi tuetaan enemmän myös hallituksen ulkopuolisten 
järjestämiä, fokuslaisille suunnattuja tapahtumia   
- Pyritään optimoimaan käteiskassan suuruutta 
 
TOIMENPITEET  
- Toteutetaan lippu- ja merkkimyyntiä suunnitelmallisesti tapahtumissa ja niiden 
ulkopuolella vuoden mittaan  
- Tutkitaan mahdollisuutta järjestää erillinen varainhankintatapahtuma esimerkiksi 
vuosijuhlien rahoittamiseksi              
- Ostetaan toinen kassalipas rahojen säilytykseen talousvastaavan hallussa 
 

4. TAPAHTUMAT  
  
TAVOITTEET  
- Tapahtumat toteutetaan mahdollisimman laadukkaasti ja ne houkuttelevat väkeä 
kaikista Fokuksen oppiaineista sekä vuosikursseista.  
- Vuoden aikana järjestetään myös pienempiä tapahtumia, jotka voivat olla 
tarkemmin tietyistä asioista kiinnostuneille suunnattuja  
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- Tapahtumatoimikunnan aktivointi, ottamalla Fokuksen jäseniä mukaan 
tapahtumien järjestämiseen 
 
TOIMENPITEET  
- Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan tapahtumiin yhteisjärjestäjänä myös YTK:n 
ulkopuolisten ainejärjestöjen kanssa sekä pyydetään muita järjestöjä mukaan 
järjestämään tapahtumia Fokuksen aloitteesta  
- Fokus on yhteiskuntatieteellinen järjestö ja haluaa myös profiloitua sellaisena. 
Järjestetään tapahtumia, jotka kannustavat yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen.  
- Järjestetään fuksiaiset. 
- Järjestetään vuoden lopuksi YFI-risteily 
 
4.1. SITSIT JA BILEET____________________________________________________ _____ 

- Markkinoidaan 3miot –bileitä aktiivisesti ja ollaan näkyvästi paikalla  
- Järjestetään syksyn ensimmäisinä päivinä Uusien ilta –bileet Rumassa  
- Järjestetään syys-lokakuussa Fuksisitsit ja fuksiaiset 
 
4.2. VUOSIJUHLAT_____________________________________________________ ______ 

- Tavoitellaan noin 40 osallistujaa sekä maksimissaan 15 euron osallistumishintaa   
 

5. HYVINVOINTI   
 
TAVOITTEET  
- Fokuksen toiminta edistää opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia  
- Tavoitellaan yhteistyötä eri sektoreiden välillä   
-Tiedotetaan opiskelijoiden hyvinvointia koskevista asioista 
 
TOIMENPITEET  
- Vuoden aikana järjestetään pari isoa tapahtumaa tai tapahtumasarjaa, jotka 
sisältävät esimerkiksi vahvasti liikunnallisen tai taiteellisen aspektin  
- Pidetään vuoden aikana myös alkoholittomia tapahtumia  
 
5.1. SOSIAALIPOLITIIKKA________________________________________________ ______ 

- Järjestetään lautapeli-iltoja tasaisin väliajoin vuoden mittaan  
- Mainostetaan Fokuksen verenluovutustiliä ja käydään vuoden aikana pari kertaa 
porukalla luovuttamassa verta  
- Mainostetaan Fokuksen tiedotuskanavilla hyvis-toimintaa ja muita opiskelijoille 
suunnattuja palveluita  
- Mainostetaan myös muuta kampuksen vapaa-ajan kerhotoimintaa, mikäli 
Fokuksen jäsenten keskuudesta ei yksin löydy tiettyyn harrastukseen tarpeeksi 
kiinnostuneita omaksi harrasteporukaksi  
- Pyritään kokeilemalla löytämään toimivat ja tarkoituksenmukaiset tilat 
Fokuslukupiirin järjestämiseen 
- Käynnistetään Fokus-lukupiirin toiminta  
-Pyritään aktivoimaan ihmisiä mukaan Fokuksen toimintaan   
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5.2. LIIKUNTA__________________________________________________________  
- Jatketaan liikuntavuorojen järjestämistä yhdessä muiden YFI:n ainejärjestöjen 
kanssa  
- Jatketaan ’’liikuntaekskursioita’’ monipuolisesti eri liikuntamuotojen pariin  
- Järjestetään vapun aikaan YTK-olympialaiset  
- Mainostetaan yliopisto- ja korkeakoululiikunnan palveluita  
-Pyritään aktivoimaan enemmän Fokuslaisia liikunnan pariin  
-Järjestetään ilmaisia ja kaikille suunnattuja liikuntatapahtumia.   
 
5.3. KULTTUURI_______________________________________________________ _ 
- Järjestetään vuoden mittaan teatteri ja sinfonia käyntejä, joihin pyritään saamaan 
jäsen- tai ryhmäalennusta   
- Järjestetään muita kulttuuritapahtumia  
- Yhteistyö muiden kulttuurivastaavien kanssa 
- Yhteistyö muiden ainejärjestöjen kanssa muuallakin kuin Jyväskylässä 
   

6. KOULUTUSPOLITIIKKA   
 
TAVOITTEET  
- Fokuksella on edustaja jokaisessa tiedekunnan, laitoksen sekä oppiaineen 
kokouksessa  
- Fokukselta pyydetään edustusta jokaiseen fokuslaisten opintoja sekä 
opiskeluympäristöä koskevaan työryhmään  
- Yhteistyö muiden ainejärjestöjen, hallopedien sekä ylioppilaskunnan kanssa on 
mahdollisimman välitöntä  
- Fokuksen toiminta sekä osallistuminen kehittämistyöhön nähdään arvokkaana 
laitoksen ja tiedekunnan puolesta  
- Fokus on edustettuna jokaisessa opinto- ja tiedevaliokunnan kokouksessa  
- Myös riviopiskelijat ovat tietoisia heitä koskevista tapahtumista laitoksen ja 
tiedekunnan sisällä   
 
TOIMENPITEET 
- Käydään vuoden alussa tapaamassa laitoksen ja tiedekunnan johtoa  
- Järjestetään vuoden mittaan tiedekunta- ja laitoskahvitilaisuuksia  
- Oppiaineiden henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisiä iltoja jatketaan ja niitä 
pyritään järjestämään kahdesti per pääaine toimikauden aikana  
- TIedotetaan ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista Fokuksen 
tiedotuskanavilla   
 

7. TIEDOTUS JA MAINONTA   
 
TAVOITTEET  
- Fokuksen jäsenet ovat perillä ajankohtaisista asioista ja tapahtumista  
- Fokus näkyy ja pysyy äänessä sosiaalisessa mediassa  
- Nettisivut pidetään ajantasaisina  
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- Fokuksen jäsenet ovat perillä hallituksen päätöksistä ja linjauksista   
 
TOIMENPITEET  
- Tapahtumien tiedonvälitysalusta hallituksen sisällä: google docs-tiedosto 
- Hallituslaiset ja toimihenkilöt päivittävät Facebookkiin, Twitteriin ja Instagramiin 
sisältöä kun jotain jäsenistöä kiinnostavaa tapahtuu ja muulloinkin Fokuksen 
näkyvyyden ylläpitämiseksi sosiaalisessa mediassa   
- Nettisivuille päivitetään aktiivisesti muun muassa tapahtumatiedotteita ja 
kokouspöytäkirjoja   
- Kuukausitiedotteen aktivointi  
 
7.1. JULKAISUTOIMINTA________________________________________________ ______ 

- Ainejärjestölehti Fogue tulee painettuna ulos vähintään ns. fuksinumerona  
- Jatketaan Fokus-historiikin kartuttamista tulevia sukupolvia varten  
- Teetetään Fokukselle kampuksen iskevimmät haalarimerkit   
-Painetaan Fokukselle ikioma laulukirja 
 

8. TYÖELÄMÄYHTEYDET   
 
TAVOITTEET  
-Edistetään fokuslaisten työelämäyhteyksiä järjestämällä alumnitapahtumia ja 
tekemällä yhteistyötä alan ammattijärjestöjen kanssa    
 
TOIMENPITEET 
- Järjestetään vähintään yksi alumnitapahtuma, mahdollisuuksien mukaan 
yhteistyössä eri oppiaineiden ja laitoksen kanssa  
- Pidetään yllä ay-yhteistyötä ja ollaan mukana erilaisissa tapahtumissa  
- Fokuksella on yhteyshenkilö SYY-Jyväskylä ry:hyn sekä Talentia Keski-Suomi ry:hyn   
 

9. YRITYS- JA ULKOSUHTEET 
   
TAVOITTEET 
- Olemassa olevia yhteistyösopimuksia jatketaan ja kehitetään entisestään  
- Fokus saa vuoden aikana uusia yhteistyökumppaneita  
- Fokuksen yhteistyökumppanit kokevat yhteistyön mielekkääksi  
- Fokuksen jäsenet hyötyvät yritysyhteistyöstä  
- Yritysyhteistyö on järjestelmällistä   
 
TOIMENPITEET  
- Tarjotaan mahdollisille yhteistyökumppaneille laajoja yhteistyöpaketteja  
- Lähetetään yhteistyökumppaneille kiitoskirjeet vuoden aikana  
- Yhteistyökuvioita pohditaan etenkin kevääseen painottuen  
- Kehitetään yrityksille suunnattua markkinointia   
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10. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA   
 
TAVOITTEET  
- Fokuksen tapahtumiin saapuu myös vaihto-opiskelijoita  
- Pyritään lisäämään yhteistyötä vaihto-opiskelijoiden kanssa sekä järjestämään 
heille tapahtumia esim. sitsit, brunssi tms. 
- Fokuksesta ja sen tapahtumista löytyy olennainen tieto myös englanniksi  
-Yhteistyötä muiden YFI-laitoksen kv-toimijoiden kanssa lisätään   
 
TOIMENPITEET  
- Ollaan aktiivisesti yhteistyössä kv-tutoreiden ja muiden YFI-laitoksen kv-
toimijoiden kanssa ja ideoidaan uusia aktiviteetteja vaihtareiden ja suomalaisten 
tutustuttamiseksi toisiinsa  
- Kirjoitetaan tapahtumakutsut sekä muut tiedotteet myös englanniksi   
- Perustetaan facebookin Fokus Exchange students – ryhmä ja ylläpidetään sitä 
aktiivisesti  
 

11. KESTÄVÄ KEHITYS   
 
TAVOITTEET  
- Maapallon lämpeneminen jää alle kahden asteen vuoteen 2050 mennessä 
- Fokus noudattaa YK:n vuosituhattavoitteita köyhyyden haittojen ehkäisemiseksi  
- Suoritetaan aika ajoin hyväntekeväisyyskeräyksiä Fokuksen tapahtumissa 
- Edistetään Reilu Yliopisto -hanketta olemalla reilu ainejärjestö   
 
TOIMENPITEET  
- Toteutetaan vuoden aikana rahankeräystapahtuma 
- Suunnataan hyväntekeväisyysvaroja niin inhimillisten kuin ekologisten haittojen 
korjaamiseen ja torjuntaan   
 
11.1. YMPÄRISTÖ____________________________________________________________ 

- Fokus voittaa vuoden 2016 ympäristökilpailun  
- Kertakäyttöastioita käytetään vain hätätilassa  
- Tapahtumissa suositaan luomu- ja Reilun kaupan tuotteita  
- Fokuksen tapahtumissa suositaan kasvisruokaa  
- Tapahtumien jäljiltä ei jää roskan roskaa luontoon  
- Lisäämme yhteistyötä muiden ympäristötoimijoiden kanssa kuten JYYn 
ympäristövaliokunnan ja Planin Mitä-verkoston kanssa 
  
11.2. KEHITYSYHTEISTYÖ ______________________________________________________ 

- Osallistumme JYY:n kehitysyhteistyövaliokunnan toimintaan auttamalla heitä 
järjestämään erinäisiä tapahtumia vuoden aikana kuten kehitysyhteistyöviikkoa.  
- Autamme keräämään rahaa JYYn kehitysyhteistyöhankkeelle Intian Rajasthanissa 
jossa se tukee intialaisen kansalaisjärjestö Bal Rashmi Societyn toimintaa.  
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- Pyrimme tiedottamaan opiskelijoiltamme yliopistolla aukeavista mahdollisuuksista 
osallistua hyvätekeväisyystapahtumiin 
- Pyrimme tekemään yhteistyötä  JYU Students United for Regufees kanssa 
esimerkiksi järjestämällä vaatekeräyksen myös vuonna 2016 
- Sovimme vuosilahjoituksesta JYYn kehitysyhteistyöhankkeelle Intiaan 
 

 
12. HALLINTO   
 
TAVOITTEET  
- Jäsenet tuntevat Fokuksen hallinnollisen rakenteen ja tietävät tavat vaikuttaa 
Fokuksen toimintaan  
- Jäsenten osallistumismahdollisuudet ovat hyvät  
- Fokuksen säännöt ovat yhdistyksen toiminnan kannalta mielekkäät ja hyvän 
hallintotavan sekä yhdistyslain mukaiset  
- Fokuksen hallituksen jäsenet tuntevat kokouskäytäntöä ja yhdistyslakia   
 
TOIMENPITEET  
- Pohditaan sääntöuudistuksen toteuttamista  
- Järjestetään loppukeväästä kevätkokous, jossa käydään läpi tulevan syksyn 
suunnitelmat  
- Isoja linjauksia tehdessä kutsutaan koolle yhdistyksen kokous  
- Fokuksen hallituksen jäsenet osallistuvat JYY:n ja muiden tahojen 
hallitustyöskentelyä tukeviin koulutuksiin  
- Fokuksen hallituksen jäsenet perehdytetään tehtäviinsä sekä oman toimialueensa 
osalta, että yleisesti hyvän käytännön mukaisen yhdistystoiminnan toteuttamisen 
mahdollistamiseksi  
- Fokuksen hallituksen ja yhdistyksen kokoukset ovat oppimista mahdollistavia 
tilanteita niihin osallistuville yhdistyksen jäsenille, hallituksen jäsenille sekä 
toimihenkilöille   
 
12.1. HALLITUS________________________________________________________ ______ 

- Hallituksen jokainen jäsen on perillä myös oman vastuualueensa ulkopuolisista 
tapahtumista  
- Kaikki hallituksen jäsenet osallistuvat laajasti Fokuksen toiminnan kehittämiseen  
- Hallitus tapaa myös kokousten ulkopuolisina aikoina ja virkistäytyy sopivin 
väliajoin  
- Kehitetään ja otetaan käyttöön hallituksen sisäiseen viestintään ratkaisuja jotka 
tekevät tärkeiden tietojen hausta helppoa   
 
 
 
12.2. TOIMIHENKILÖT__________________________________________________ ______ 
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- Toimihenkilöt ovat hallituksen ulkopuolisina vastuussa tietyn toiminta-alueen 
toteuttamisesta ja kehittämisestä  
- Palkitaan myös toimihenkilöitä tärkeästä työstä ainejärjestömme eteen   
 
12.3. JÄSENTEN VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET_______________________________  
- Jatketaan Fokuksen tapahtumatoimikunnan toimintaa  
- Järjestetään ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia tarvittaessa  
- Muotoillaan sekä hallituksen että yhdistyksen kokousten kutsut helposti 
lähestyttävällä tavalla   
- Päätetään seuraavan vuoden talous- ja toimintasuunnitelmasta yhdistyksen 
kokouksessa, jotta jokainen Fokuksen jäsen voi vaikuttaa niihin  
- Osallistetaan erityisesti uusia opiskelijoita heti syksyn alusta Fokuksen toiminnan 
kehittämiseen ja tapahtumien, erityisesti pikkujoulujuhlien suunnitteluun. Tätä 
voidaan toteuttaa muun muassa avointen ideointitilaisuuksien ja pikkujoulutiimin 
perustamisen muodossa. 
 
 


