
Fokus ry:n toimintakertomus kaudelta 2011

 

Hallituksen toimikausi oli sääntömuutoksesta aiheutuvien muutosten vuoksi poikkeuksellisen 
lyhyt, alkaen 17.1. pidetystä vuosikokouksesta ja päättyen 31.12. Vuosikokous pidettiin 
marraskuussa, tarkituksena hoitaa uuden hallituksen perehdytys joulukuussa.

 

Toimikaudellaan Fokus on toiminut hyvin pitkälti vanhoja, hyväksi havaittuja perinteitään 
kunnioittaen ja pyrkinyt järjestämään jäsenistölleen mahdollisimman monipuolisesti tapahtumia. 
Jäsenistön toiveita toiminnan suhteen tulevalle kaudelle kartoitettiin vuoden lopussa kerätyssä 
ainejärjestökyselyssä.

 

Hallitustyö ja kokoukset

 

Hallituksessa toimivat puheenjohtaja Tiina Sihto, varapuheenjohtaja, tiedotus- ja web-
vastaava Sanna-Kaisa Huhtala, sihteeri ja ympäristövastaava Kati Leskinen, talousvastaava 
Natalia Salonen, sosiologian koulutuspoliittinen vastaava Mika Hoffren, yhteiskuntapolitiikan 
koulutuspoliittinen vastaava Markus Marttunen, sosiaalityön koulutuspoliittinen vastaava ja 
sosiaalipoliittinen vastaava Susanna Kaartinen, kulttuurivastaava, yritys- ja ulkosuhdevastaava 
Pauli Wuokko, liikuntavastaava Konsta Kallio, Fogue-vastaava ja KV-vastaava Annimaria Valli, 
tapahtumavastaava Anni Mamia sekä tapahtumavastaava ja fuksivastaava Anni Rahikainen.

 

Fokuksen hallitus kokoontui toimikauden aikana seitsemän kertaa. Vuosikokous järjestettiin 
24.11.2011 Ilokiven yläkerrassa. Jäsenistön kokousaktiivisuus on ollut kohtalaisen hyvä.

 

Kokousten lisäksi järjestettiin erinäisiä pienimuotoisempia suunnittelupalavereja eri tapahtumien 
järjestämisen ja muiden asioiden tiimoilta. Lisäksi hallitus piti keväällä iltakoulun.

 

Opintoasiat ja korkeakoulupolitiikka

 

Fokuksen hallituksessa toimivat sosiologian, yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön 
koulutuspoliittiset vastaavat. Koulutuspoliittiset vastaavat osallistuivat yksikkökokouksiin 
ja olivat muutoin yhteydesä henkilökuntaan ajankohtaisten kopo-asioiden, erityisesti 
tutkintouudistuksen, osalta sekä toimivat yhdessä muiden tiedekunnan kopo-toimijoiden kanssa, 
joiden kanssa yhteistyönä tehtiin kannanotot opinto-ohjaukseen ja tiedekunnan tiedonkulun 
ongelmiin liittyen.

 



Kaikissa kolmessa pääaineessa järjestettiiin henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisiä 
kahvihetkiä, joissa keskusteltiin ajankohtaisista aiheista. Sosiologiassa järjestettiin lyhtyilta, 
jossa henkilökunnan osallistumisaktiivisuus oli ilahduttavan suurta. Sosiaalityön henkilökunta 
ja opiskelijat viettivät marraskuussa yhteiset tuparipikkujoulut tiedekunnan uusissa tiloissa. 
Yhteiskuntapolitiikassa keväällä järjestettiin alumni-ilta. Tämän lisäksi Fokuksen opiskelijat 
osallistuivat syksyllä järjestetyn Hakijan päivän järjestämiseen.

 

Sääntöuudistus

 

Fokuksen sääntöuudistus tuli voimaan hallituskauden aikana. Sääntöuudistus vaikutti 
toiminnantarkastajien asemaan sekä toimitakauteen ja vuosikokouksen ajoitukseen.

 

Tiedotus

 

Ainejärjestön tapahtumista tiedottamiseen käytettiin Fokuksen sähköpostilistaa ja nettisivuja. 
Lisäksi perustettiin Fokukselle oma sivu Facebookiin, jota käytettiin tiedotuksessa 
sähköpostilistan ja nettisivujen rinnalla. Suurimmista tapahtumista tehtiin myös tapahtuma 
Facebookiin, jotta saatiin sana leviämään. Sähköpostilistalle välitettiin myös tiedekunnan ja 
laitoksen tiedotteita sekä tietoa JYY:n tapahtumista. Hallitus käytti sisäiseen viestintäänsä omaa 
sähköpostilistaansa sekä Facebook-ryhmää.

 

Tapahtumat

 

Peruslinjaus toimikaudelle 2011 oli pitää kiinni vanhoista hyväksi todetuista perinteistä.

 

Seuraavassa järjestettyjä tapahtumia ja yhteisiä hetkiä toimikaudella 2011:

 

• 18.2. Museokierros

• 7.3. Lumirieha Puolueen ja Mephiston kanssa Mattilanniemessä ja 
Opinkiven saunalla

• 14.4. Doom III -bileet Nightissa Puolueen, Mephiston ja 
Stimuluksen kanssa

• 26.4. Yhteiskuntatieteelliset vappusitsit, mukana SVOL, Talentia, 
Puolue, Mephisto ja Stimulus

• 27.4. YTK-olympialaiset Mattilanniemessä



• 28.4. Baaribileet anniskeluravintola Rumassa

• 30.4. Vappuaaton viettoa Lillukassa

• 1.5. Vappupiknik Harjulla

• 1.9. Fokuksen ensimmäisen illan bileet anniskeluravintola Rumassa

• 14.9. Fuksiaiset, yhteiset jatkot Mephiston ja Puolueen kanssa  
anniskeluravintola Rumassa

• 21.9. Fuksien kyselyilta Ilokivellä

• 21.9. Cooper ja Fokuksen hallituksen esittäytyminen Opinkivellä

• 29.9. Fokuksen valokierros

• 17.10. Antiikkisitsit Sporticuksen kanssa

• 26.10. Halloween-bingo Emilen, Saneen ja Tosineen kanssa

• 29.10 Teatterikäynti 
• 19.11. Vuosijuhlat Lozzilla

• 20.11. Sillisaamiainen kulttuuriravintola Ylä-Ruthissa 
• 24.11. Vuosikokous Ilokivellä

• 7.12. Pikkujoulut Ilokivellä

• Tenttisauna

• Näiden lisäksi muissa kohdin mainitut muut tapahtumat

 

Kortepohjan tenttisaunaperinteen todettiin hiipuneen siinä määrin, ettei tenttisaunojen 
järjestämistä ensimmäisen tenttisaunan jälkeen katsottu tarpeelliseksi.

 

Ulkosuhteet, KV-asiat ja excursiot

 

Suhteita muihin ainejärjestöihin pidettiin yllä. Toukokuussa pidettiin kollegatapaaminen 
Tampereen ylipiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön ainejärjestö SOS ryn kanssa. 
Oman tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä tapahtumien sekä 
korkeakolupolitiikan osalta. Luotiin vaihto-opiskelijoita varten englanninkielinen sähköpostilista. 
Tapahtumamainonnassa pyrittiin huomioimaan myös englanninkielinen tiedotus.

 

 

 

 

Sosiaalipolitiikka



 

Sosiaalipoliittinen vastaava kävi sosiaalivaliokunnan kokouksissa ja toimitti tietoa ainejärjestön 
ja valiokunnan välillä sekä järjesti keväällä kaksi alkoholitonta lautapeli-iltaa. Osallistuttiin 
yhteisesti verenluovutustilaisuuteen.

 

Fuksiasiat

 

Tutorit saivat johdatettua uudet opiskelijat onnistuneesti ainejärjestön pariin.

 

Nettisivut

 

Nettisivuille myytiin mainostilaa.

 

Julkaisut

 

Ainejärjestölehti Fogue julkaistiin loppukeväästä. Ainejärjestölehti postitettiin kaikille 
opiskelupaikan saaneille hyväksymiskirjeen mukana. Painokulujen rahoittamiseksi lehteen 
myytiin mainostilaa. Lehti oli erityisesti suunnattu uusille opiskelijoille ja siinä esiteltiin 
Jyväskylää ja Fokusta, mutta lehdessä oli myös vanhoille opiskelijoille suunnattua materiaalia.

 

Kulttuuri

 

Fokuksen kulttuuritoiminta jatkui aktiivisena. Kulttuuripuolella järjestettiin mm. teatterikäynti ja 
valokierros sekä osallistuttiin Amazing Racen järjestämiseen.

 

Vuosijuhla

 

Fokuksen vuosijuhla järjestettiin Lozzilla 19.11., seuraavan aamun sillisaamiainen järjestettiin 
kulttuuriravintola Ylä-Ruthissa.

 

 

 

 



JYY

 

Fokuksen hallituksen jäsenet osallistuivat JYY:n järjestämiin koulutuksiin ja kävivät omien 
pestiensä mukaisten valiokuntien kokouksissa. Haettiin keväällä yleisavustusta. Osallistuttiin 
JYYn järjestämille ainejärjestöklubeille.

 

Ympäristö

 

Ympäristövastaava osallistui JYY:n ympäristövaliokunnan kokouksiin. Hallituskaudella 
järjestettiin ympäristöystävällisiä kahvihetkiä, joiden tarjoilut olivat luomu- ja reilun kaupan 
tuotteita. Tarjoiluihin pyrittiin kiinnittämään huomiota muissakin tilaisuuksissa. Tapahtumien 
yhteydessä pyrittiin käyttämään kestoastioita sekä huolehdittiin siisteydestä sekä hallituskauden 
loppupuolella jokaisesta tapahtumasta täytettiin erikseen ympäristöarviointilomake.

 

Liikunta

 

Fokuksella oli toimintakaudella yksi viikottainen liikuntavuoro. Tämän lisäksi järjestettiin 
monipuolisesti erilaisia liikuntatempauksia, kuten seinäkiipeilyreissu sekä paintball-reissu 
Jämsään yhdessä Mephiston kanssa. Kevätkaudella myös osallistuttiin lumifutiksen SM-
kilpailuihin.

 

Talous ja yritysyhteistyö

 

Fokuksen talous jäi kaudelta alijäämäiseksi, tosin budjetoitua vähemmän. Yhdistyksen 
taloudellinen tilanne on vakaa, siitä huolimatta että edelliseltä kaudelta erääntyi huomattava 
määrä laskuja maksettavaksi kaudella 2011 ja sääntömuutos aiheutti ylimääräisiä kuluja. Fokus 
on myynyt mainostilaa yrityksille nettisivuilleen ja Fogueen. Fokuksen jäsenille hankittiin Fokus-
tarrat opiskelijakortteihin, mikä toi Fokukselle arvioitua suuremman määrän uusia jäseniä.

 


