
Fokus ry:n toimintakertomus kaudelta 2008-2009 
 

 

Yhdistyksen toimintaan kuluneena kautena voidaan olla tyytyväisiä. Jäsenistö osallistui 

järjestettyyn toimintaan aktiivisesti. Fokuksen tärkeitä perinteitä vaalittiin, ja toisaalta toimintaan 

pyrittiin tuomaan uusiakin piirteitä. Tässä toimintakertomuksessa on toimintasektoreittain kuvattu 

yhdistyksen toiminta kaudella 2008-2009. 

 

 

Hallitustyö ja kokoukset 

 

Hallituksessa toimivat puheenjohtaja Markus Eneberg, varapuheenjohtaja (myös ulkosuhteet) 

Kristiina Lampinen, sihteeri Meri Mihailov, taloudenhoitaja Janne Koskenniemi, sosiologian 

opintovastaava Jussi Jokinen, yhteiskuntapolitiikan opintovastaava Sebastian Rytkölä, 

tapahtumavastaava Katri Tuomi, tapahtumavastaava Ilkka Penttinen, Marika Suvanen toimi Ilkka 

Penttisen sijaisena syyskauden ajan, tiedotus-, web- ja julkaisuvastaava Teppo Mäkinen, 

ympäristövastaava Suvi Antikainen, kulttuurivastaava Otto Hannikainen ja liikuntavastaava 

Johannes Rundgren. 

 

Fokuksen hallitus kokoontui 9 kertaa: 19.2.2008 (25 osallistujaa), 17.3.2008 (24), 21.4.2008 (26), 

14.5.2008 (18), 8.9.2008 (37), 8.10.2008 (32), 13.11.2008 (20), 9.12.2008 (23), 20.1.2009 (   ). 

Vuosikokous järjestettiin 20.1.2009 Opinkiven saunalla. 

 

Kokouksiin osallistuivat jäsenistöstä: Johanna Liikanen, Nina Karhula, Maiju Seppänen, Kaisa 

Päivinen, Janne Kumpulainen, Klaudia Kokkola, Juho Suortti, Mikko Hyyryläinen, Annu 

Kankaanranta, Kristiina Sandén, Janne Pitkänen, Tuomo Leinonen, Johanna Teräväinen, Hanna 

Korhonen, Mira Väisänen, Jenni Luoto, Virpi Ansio, Joanna Viinikka, Enni Hyypiä, Noora 

Kolehmainen, Mikko Eneberg, Salla Majanen, Osmo Määttä, Olli-Pekka Koljonen, Joni Jantunen, 

Juho Kiiskilä, Saara Ruotsalainen, Suvi Maarit Makkonen, Janni Liimatainen, Ville Kokkonen, 

Jukka Hytönen, Joni Karppinen, Ari Kuismin, Risto Kalenius, Ville Kari, Minna Heini, Anna 

Puustelli, Emmi Tyrväinen, Emilia Pylkkänen, Heidi Lehtonen, Laura Saarinen, Päivi Laitila, 

Katariina Hänninen, Talvikki Lantela, Jukka Kortelainen, Noora Antikainen, Tuuli Paukkunen, 

Sanna-Mari Jalonen, Veli-Matti Österberg, Liisa Parikka, Sarita Murtonen, Minna Rintala, Lasse 

Vesterinen, Elina Hölttä, Anni Mamia, Joanna Haapalainen, Jarkko Minkovitsch, Annariikka 

Poikonen, Anu Lamminen, Riikka Jokinen, Kirsti Hallikainen, Iiro-Artturi Kivinen, Tero Uuttana. 

 

Varsinaisten kokousten lisäksi järjestettiin erinäisiä suunnittelupalavereja ja hallituksen epävirallisia 

kokouksia. 

 

 

Opintoasiat ja korkeakoulupolitiikka 

 

Fokuksen hallituksessa toimi sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan opintovastaavat. Sosiaalityön 

opintovastaavan puuttuminen oli selvä puute. 

 

Lukuvuoden aikana pidettiin tiiviisti silmällä muuttuvan yliopiston tilannetta niin laitos-, 

tiedekunta- kuin yliopistotasollakin. Fokuksella oli edustus mm. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian 

laitoksen vuosittaisilla YFI-ID -päivillä, yliopiston abi-päivillä, loppuvuoden 

yliopistoauditoinneissa ja kaikissa pääaineiden (sos, ykp, sot) yksikköpalavereissa, 

laitosneuvostossa ja Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa. JYY-yhteistyötä 

ylläpidettiin käymällä muutamissa opinto- ja tiedevaliokunnan kokouksissa. Fokuksen opintotiimi 

kokoontui kerran kevätlukukaudella. Alkusyksystä yhteistyötä tehtiin myös tutoreiden kanssa. 



Sosiologiassa ja yhteiskuntapolitiikassa järjestettiin henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisiä 

kahvihetkiä. Erityisesti yhteiskuntapolitiikassa kahvihetkiä järjestettiin aktiivisesti ja opiskelijoiden 

osallistuminen niihin oli runsasta. Lisäksi syksyllä sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka järjestivät 

molemmat oman laajemman henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisen illanvieton. 

 

Fokus esitti lukuvuoden aikana kolme korkeakoulupoliittista kannanottoa. Ensimmäinen lähetettiin 

Venäjän opetusministeriöön, ja koski Pietarissa sijaitsevan EUSP-yliopiston sulkemista. Toinen 

kannanotto tehtiin yhdessä laitoksen muiden ainejärjestöjen kanssa ja se koski historian 

sivuaineoikeuden vapauttamista Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opiskelijoille. 

Sivuainetta ei vielä ole vapautettu. Kolmas kannanotto tehtiin yhdessä tiedekunnan muiden 

ainejärjestöjen kanssa ja se kritisoi tiedekunnan hallintohenkilöstön vähentämistä. 

 

 

Tapahtumat 

 

Seuraavassa on lueteltu Fokuksen bileet, saunaillat yms. illanvietot kaudella 2008-09: 

 

 Laskiaisrieha Vuorilammen saunalla yhdessä Puolueen ja Mephiston kanssa 20.2. 

 Sitsit: maaliskuussa Abakuksen kanssa teemana satuhahmot, vappusitsit Puolueen, 

Mephiston, Talentian ja SVOL-Jyväskylän kanssa ja joulukuussa Stimuluksen kanssa 

teemana Suomen julkkikset 

 Baaribileet (pääsymaksu): Blazessa 16.4. Puolueen kanssa ja Kharmassa 15.10. Stimuluksen 

ja Abakuksen kanssa 

 Kaudenpäättäjäiset (pääsymaksu): Rentukassa Puolueen ja Mephiston kanssa 16.5. ja 9.12. 

 Vappuaatto Lillukassa ja rastin pitäminen Amazing Race Jyväskylässä, vappupäivän piknik 

Harjulla 

 Tenttisaunoja (tedarit) säännöllisesti Kortepohjassa 

 Kauppakadun Appron lippujen myynti 

 Uusien bileet (pääsymaksu) 3.9. Rentukassa 

 Fuksiaiset 10.9., loppubileet (pääsymaksu) Puolueen ja Mephiston kanssa Ilokivessä 

 Hallituksen esittäytyminen Opinkivellä 17.9. 

 Kyselyilta fukseille 24.9. 

 Vuosijuhla 15.11. Piatossa, jatkot Kharmassa 

 Pikkujoulut Ilokivessä 26.11. 

 Vuosikokous ja hallituksenvaihtobileet 20.1.09 

 Fukseille järjestetyt tapahtumat yhdessä tutorien kanssa 

 

 

Ulkosuhteet ja ekskursiot 

 

Suhteita muihin kotimaan ainejärjestöihin pidettiin yllä kauden ajan. Ajalla 5.-6.4.2008 järjestettiin 

ekskursio Tampereelle, jossa sitsailtiin yhdessä Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan ja 

sosiaalityön ainejärjestön Sos ry:n sekä Teknillisen yliopiston automaatiotekniikan opiskelijoiden 

killan, Autek ry:n kanssa. Sitseille osallistui 16 henkilöä Fokuksen riveistä.  

 

Varapuheenjohtaja järjesti kotimaan ekskursion 24.-26.10.2008 Kuopioon, jossa Kuopion 

yliopiston yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Socius ry isännöi kotimaan laajuista 

kollegatapaamista. Fokus ry:n jäsenistä tapaamiseen osallistui yhteensä 15 henkilöä. 

 

Fokus kutsui Jyväskylän muut ainejärjestöt sekä kotimaan kollega-ainejärjestöt vuosijuhlaansa. 

Aloitettiin ulkomaan ekskursion suunnittelu ja järjestäminen keväälle 2009 Berliiniin. 



Tiedotus 

 

Ainejärjestön tapahtumista tiedottamiseen käytettiin Fokuksen sähköpostilistaa ja nettisivuja. 

Sähköpostilistalle välitettiin myös tiedekunnan ja laitoksen tiedotteita sekä tietoa JYY:n 

tapahtumista. Hallitus käytti sisäiseen tiedottamiseensa hallituksen sähköpostilistaa. 

 

 

Nettisivut 

 

Nettisivuille kehitettiin uudenlainen, ainejärjestön viestintää helpottava toiminto. Sähköpostilla 

toimiva viestiarkisto on perusidealtaan yksinkertainen, mutta ei saanut vielä suosiota   

hallituksen tiedotuksessa. Lisäksi sivujen sisältöön ja arkistointiin tehtiin muutamia muita 

parannuksia. 

 

 

Julkaisu 

 

Ainejärjestölehti Fogue toteutui 28-sivuisena julkaisuna, josta otettiin 170 kappaleen painos. 

Lukumäärä osoittautui vain hieman ylimitoitetuksi. Lehti jaettiin kaikille ensisijaisesti ja   

varasijalta valituille uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana. Ilmoitustilaa ostivat SVAL, 

Sosiaalipoliittinen yhdistys, Talentia ja Westermarck-seura. Lehti oli sisällöltään suunnattu uusille 

opiskelijoille, mutta herätti kiinnostusta myös muissa Fokuksen opiskelijoissa. Painokulut olivat 

162 euroa ja mainostulot 360 euroa, eli lehti tuotti voittoa 198 euroa. Ainejärjestölehden lisäksi 

painettiin vuosijuhlaan ohjelmavihko, jonka 360 euron mainostuotolla (SVAL, Nordea, Sohwi ja 

Laitex oy) katettiin vuosijuhlan menoja. 

 

 

Kulttuuri 

 

Fokuksen opiskelijat osallistuivat aktiivisesti JYY:n kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja 

järjestämiseen. 

 

 

Ympäristö 

 

Ympäristövastaava osallistui JYY:n ympäristövaliokunnan ympäristökoulutukseen 18.2.2008. 

Järjestettiin Fokuksen kahvihetket 1.4. ja 23.9. ainejärjestöhuoneella, joissa tarjolla oli reilua 

kahvia/teetä sekä luomutuotteista valmistettuja leivonnaisia. Vappuaattona pidettiin siivoustalkoot 

välillä Kortepohja-Keskusta. Retkiä: kevätretki 21.5.2008 Eerolanlahden ja Rautpohjanlahden 

lintutorneille ja syysretki Haukanniemen nuotiopaikalle 1.10.2008. 

 

Ympäristötiimin yhteydenpito tapahtui oman sähköpostilistan kautta (ympfokus@lists.jyu.fi). 

Ympäristövastaava kutsui tiimin koolle yhteensä viisi kertaa. Tapaamisissa keskusteltiin Fokuksen 

ympäristötoiminnan kehittämisestä ja suunniteltiin ympäristöaiheisia tapahtumia ja retkiä. Fokus 

osallistui JYY:n ympäristövaliokunnan ympäristökilpailuun ja sai JYY:n ympäristömerkin. 

Tapahtumien yhteydessä pyrittiin huolehtimaan roskien asianmukaisesta kierrätyksestä. Huom! 

Fuksiaisissa käytettiin perinteen mukaisesti junttivaatetusta eikä jätesäkkejä. Ympäristövastaava 

lainasi JYY:n kestoastiaston Fokus ry:n Opinkiven saunailtaan 17.9.2008. Ympäristövaliokunnan 

opiskelijan ympäristöoppaasta toimitettiin tietoa Fokuksen sähköpostilistalle. 

 

 

 



Liikunta 

 

Fokuksen liikunnan ytimen muodostivat tiistaiset vuorot U1-rakennuksessa. Vuoroilla pelattiin 

lähinnä sählyä, mutta myös futsalia. Porukkaa kävi yleensä reilu kymmenkunta. Peleissä oli hyvä, 

reipas, liikunnallinen ote. Tiistaisten liikuntavuorojen lisäksi käytiin keväällä keilaamassa Puolueen 

kanssa Pupuhuhdassa. Syksyllä järjestettiin yksi suurempi tapahtuma ja käytiin Fokuksen voimin 

kokeilemassa paintballia Jämsässä. Kokemus oli hieno ja useimmille ensimmäinen paintballista. 

Kuluneena kautena osallistuttiin myös keväällä yösählyturnaukseen ja syksyllä futispuulaakiin. 

Menestys jäi vaisuksi, mutta osallistuminen paljon puhuttu pilke silmäkulmassa olikin tärkeintä. 

Edellisten lisäksi pelailtiin ultimatea ja juostiin kahdesti Cooperin testi. 

 


